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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

25500011105518
แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม)
แพทยศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย : อักษรย่อ)
พ.บ.
(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Doctor of Medicine
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) M.D.
*2.2 ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT
Field of Study
Medicine
*3. ลักษณะและประเภทของหลักสูตร
3.1 ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 แบบเอกเดี่ยว
 แบบเอกคู่
 แบบเอก-โท
 ไม่มีวิชาเอก
3.2 ประเภทของหลักสูตร
เชิงการจัดการ  หลักสูตรปกติ
 หลักสูตรนานาชาติ
เชิงการจัดเก็บเงิน  หลักสูตรปกติ
 หลักสูตรพิเศษ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ

247 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

 ปริญญาตรี
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ปริญญาโท
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 ปริญญาเอก

* หัวข้อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจาก มคอ.2 ของ สกอ. เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จาเป็นต่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-25.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาการ (แบบโปรแกรมเกียรตินิยม : Honors Program)
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ (แบบโปรแกรมเกียรตินิยม : Honors Program)
5.3 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ  ภาษา ........  ภาษาไทยและภาษา….
5.4 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย
 นิสิตต่างชาติ  รับทั้งสองกลุ่ม
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่จัดทาความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5.1 สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่
(1) ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สถาบันภาษา ร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
 ศูนย์การศึกษาทั่วไปและคณะอื่นๆ ร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาสหศาสตร์) และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.1 สถาบันร่วมผลิต ซึ่งมีข้อตกลงหรือมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อร่วมผลิต
บัณฑิต (ภาคผนวก ช) ให้ความร่วมมือในลักษณะเป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียน
การสอนในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์ และกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะผู้เรียน ประกอบด้วย
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ประกอบด้ ว ยศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก
โรงพยาบาลพระปกเกล้า ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรีและสถาบัน
สมทบอื่นอันได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชนและสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข
 กองทัพ อากาศ ประกอบด้ว ย โรงพยาบาลภูมิ พลอดุล ยเดช และหน่ วยงานอื่ น ที่ ขึ้นตรงใน
กรมแพทย์ทหารอากาศ
2.2 คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสานักวิชาแพทยศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยให้ความ
ร่วมมือในลักษณะจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้เรียน
5.5.2 สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ได้ทาบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการและ
การแลกเปลี่ยนนิสิตกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่
 The Medical University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย
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The Medical University of Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
The University of Innsbruck สาธารณรัฐออสเตรีย
The University of Liverpool สหราชอาณาจักร
Lugwig Maximillians University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Erasmus University Medical Center Rotterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Weill Cornell Medical College สหรัฐอเมริกา
The Cleveland Clinic สหรัฐอเมริกา
The University of Oklahoma College of Medicine สหรัฐอเมริกา
The University of Washington สหรัฐอเมริกา
Havard University สหรัฐอเมริกา
MD Anderson Cancer Center สหรัฐอเมริกา
The University of Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น
Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น
Kobe University ประเทศญี่ปุ่น
Okayama University Medical School ประเทศญี่ปุ่น
The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น
Oiata University ประเทศญี่ปุ่น
Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น
Kyshu University ประเทศญี่ปุ่น
Fudan University (Shanghai Medical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน
Hubei University of Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน
Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน
Peking University of Health Science Center สาธารณรัฐประชาชนจีน
Yonsei University สาธารณรัฐเกาหลี
Seoul National University College of Medicine สาธารณรัฐเกาหลี
Tzu Chi University สาธารณรัฐไต้หวัน
Kaohsiung Medical University สาธารณรัฐไต้หวัน
Teipei Medical University สาธารณรัฐไต้หวัน
St. Luke’s College of Medicine สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
University of Medicine 1, Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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University of Medicine 2, Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
University of Pharmacy สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ฯลฯ
ร่วมมือในลักษณะจัดการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ปริญญาเดียว
 ปริญญาร่วม ร่วมกับมหาวิทยาลัย ...........
 2 ปริญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัย ...........
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...............
กาหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ........
ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2
 ภาคการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษา .........
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
กาหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2
 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา .........
 ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2555
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.2.1 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 5 /2559 วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.2.2 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
- วันที่.......เดื
- อน..............
ในการประชุมครั้งที่ ...../.......
พ.ศ. .......
6.2.3 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 800 วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
6.2.4 ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพ.......แพทยสภา………
เมื่อวันที่.......เดือน.............. พ.ศ. .......
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
แพทย์

-59. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4

5

รองศาสตราจารย์
ศักนัน มะโนทัย

ศาสตราจารย์
สุเทพ กลชาญวิทย์

อาจารย์
ดนัย วังสตุรค

หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
Diploma in Dermatology

เวชศาสตร์
ครอบครัว
ตจวิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม)

สรีรวิทยา

หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญ เวชศาสตร์มารดา
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และทารกในครรภ์
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ สูติศาสตร์ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
นรีเวชวิทยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ สูติศาสตร์การแพทย์คลินิก
นรีเวชวิทยา
แพทยศาสตรบัณฑิต
Certificate, Research fellowship โรคทางเดินอาหาร

9

-

2

1

-

-

6

-

11

-

-

-

2531
2545 15

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

แพทยสภา

2546

สถาบันโรค
ผิวหนัง
จุฬาฯ
จุฬาฯ

2539

แพทยสภา

2548

แพทยสภา

2537

จุฬาฯ

2535

จุฬาฯ
University
of Michigan
Certificate, Gastrointestinal,
โรคทางเดินอาหาร Temple
Motility fellowship
University
วุฒบิ ัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ อายุรศาสตร์โรค แพทยสภา
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ระบบทางเดิน
อาหาร
วุฒบิ ัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ อายุรศาสตร์
แพทยสภา
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อายุรศาสตร์
จุฬาฯ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อายุรศาสตร์
จุฬาฯ
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
แพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาฯ
Doctor of Philosophy
Medical
University
Education
of Dundee
Master of Medical Education
Medical
University
with Distinction
Education
of Dundee
แพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาฯ

บทความ
วิชาการ
หนังสือ

3

รองศาสตราจารย์
จุไรพร สมบุญวงค์

ตารา

2

งานวิจัย

ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
คุ
ณ
วุ
ฒ
ิ
ชื่อ – นามสกุล
ผลงาน
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับ
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีพ.ศ.
ผลงานวิชาการ
เลขประจาตัว
วิชาการรับ
ปริญญาตรี)
ในลักษณะอื่น
ประชาชน
ใช้สังคม
1
รองศาสตราจารย์ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญ เวชบาบัดวิกฤต
แพทยสภา 2541 11 - 7
1
จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
Certificate in Pediatric Thoracic
กุมารเวชศาสตร์ University 2540
Medicine
โรคระบบการ
of
หายใจ
Melbourne
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา 2535
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โรคระบบการ
หายใจ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา 2533
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
จุฬาฯ
2531
การแพทย์คลินิก
แพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาฯ
2527
วิทยาศาสตรบัณฑิต
จุฬาฯ
2525

2535
2530

2543
2540
2538
2541
2537
2532
2548
2544
2541

1

-610. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ภายในมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้บริการรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี
 ภายนอกมหาวิทยาลัย
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี
- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
- คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สานักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
และสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ ที่ให้บริการเป็นที่ฝึกภาคสนามสาหรับหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่
สาคัญในการกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้
(1) ข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน มีการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่าง
ต่อเนื่อง
(2) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง
โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
(3) ผลิ ตภาพการผลิ ตของปั จ จัย การผลิ ตรวมยังคงอยู่ในระดับ ต่าทาให้ ขาดพลั งในการขับเคลื่ อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ให้ ห ลุ ดพ้ นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิ ตที่ มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ที่เป็นของตนเองมากขึ้น ประเทศไทยจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ
(4) การลดลงของความแข็ งแกร่ งด้ านเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ จะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การแก้ ไขปั ญ หา
เชิงโครงสร้ าง การรองรับ เงื่ อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริห าร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต
(5) อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่
มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถใน
การแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
(6) สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้ รับการยกระดับดี
ขึ้นจากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่น ใจของภาคธุ รกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่ มี
รายได้สู ง ขณะเดี ย วกั น บุ ค ลากรด้านการวิจัย และพั ฒ นาของประเทศยังมี จานวนไม่ เพี ยงพอต่ อ
การส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า
(7) สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน

-711.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์ สถานการณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่สาคัญในการกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 ดังนี้
(1) โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ การเป็นสั งคมสู งวัย แต่ยังคงมีปัญ หาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวน
ลดลงอย่ า งรวดเร็ ว มี พั ฒ นาการไม่ ส มวั ย และการตั้ ง ครรภ์ ใ นกลุ่ ม วั ย รุ่ น ที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึง
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการ
ยังชีพซึ่งจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น
(2) ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทาให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการ
ล่มสลาย
(3) คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาด
เฉลี่ ย สู งขึ้ น อายุ ค าดเฉลี่ ย เมื่ อ แรกเกิ ด ของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิ ง 78.2 ปี
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ
(4) สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้
(5) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
(6) คนไทยมี ค วามมั่ น คงทางสั งคมมากขึ้ น จากการที่ ค นไทยกว่ าร้อ ยละ 99.9 ได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ
16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น
(7) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น
(8) ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็น
แผนตาบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัด
(9) ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจะสามารถตอบสนองต่อสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒ นธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ จะต้องมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงสิทธิ
ผู้ป่ วย คานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและเลือกการบริบาลที่สมเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ก้ า วทั น เทคโนโลยี มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย สามารถพั ฒ นาตนเองให้ ก้ า วทั น ตามการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
ต่อไป ในขณะเดียวกันเนื้อหาในหลักสูตรจะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย ครอบคลุมปัญหาทางสุขภาพ
ที่เป็นผลกระทบจากสังคมสูงอายุ โรคอุบัติใหม่และการดูแลปัญหาทางสุขภาพอันเป็นผลมาจากภัยพิบัติ
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สนใจโดยเป็นไปตามเจตจานงของโครงการที่รับผู้เรียนเข้าศึกษา
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางที่มี
คุณภาพกอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางการแพทย์และวิชาการเพื่อชี้นาสังคม
เป็ น แหล่ งอ้างอิงทางวิชาการของชาติและนานาชาติ ประชาคมมีคุณ ภาพที่ ดี มีความภูมิใจในสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจึงเป็นการดาเนินการที่ตรงตามพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาของหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้
13.2 รายวิชาของหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนาไปใช้

- ไม่มี - ไม่มี –

*14. หลักสูตรที่นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
14.1 หลักสูตรที่เสนอมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนอยู่แล้วในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ไม่มี 14.2 หลักสูตรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ ได้แก่
(1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(3) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(4) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(5) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(6) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(7) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(8) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(9) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(10) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(11) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(12) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(13) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(14) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
(15) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
(16) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(17) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(18) สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(19) สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(20) สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(21) โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
* หัวข้อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจาก มคอ.2 ของ สกอ.เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จาเป็นต่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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- การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การบูรณาการมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรโดยใช้หลัก Vertical Axes
- การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการโดยใช้หลัก Spiral Curriculum
- การเปิดโอกาสให้นิสิตพัฒนาตนเองตามศักยภาพที่มี โดยมีจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรในกลุม่ วิชา
เฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน จานวนรวม 26 หน่วยกิต
- การกาหนดให้มีกลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ตลอดหลักสูตรเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ
ติดตามการพัฒนาตนเองของนิสิตเป็นระยะเพื่อเตรียมเข้าสู่วิชาชีพแพทย์
- การจัดกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในด้านการวิจัยให้แก่นิสิตที่มีความสนใจและมี
ศักยภาพ
14.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประมวลข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมในวารสารทาง
แพทยศาสตรศึกษาระดับนานาชาติ มาใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) อันได้แก่
 Academic Medicine
 Medical Education
 Medical Teacher และ
 Advances in Health Sciences Education
รวมถึงข้อแนะนาระดับชาติและนานาชาติจากองค์กรต่างๆ อันประกอบด้วย
 ข้อเสนอแนะของการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พุทธศักราช 2558
 Basic Medical Education, WFME Global Standards for Quality Improvement, the
2015 revision (World Federation for Medical Education)
 Health professionals for a new century: transforming education to strengthen
health systems in an interdependent world (The Lancet commission 2010)
 People-Centred Health Care: A Policy Framework (World Health Organization)
 Global Consensus for Social Accountability of Medical Schools (Steering
Committee supported by World Health Organization)
 Tomorrow’s Doctors: Outcomes and Standards for Undergraduate Medical
Education (General Medical Council, the United Kingdom)
 Patient Safety Curriculum Guide, multi-professional edition (World Health
Organization)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตแพทย์จุฬาฯ เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ รู้รอบ กอปรคุณธรรม พร้อมนาสังคม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ในปัจจุบันแพทย์ในประเทศไทยยังมีจานวนไม่เพียงพอที่จะให้การบริบาลสุขภาพอย่างมีคุณภาพแก่ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนและเจตจานงของโครงการที่รับเข้าศึกษา เพื่อให้บัณฑิตได้ออกไปรับใช้สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มี
(1) ความสามารถในการสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่างกาย และประมวลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ประวัติ
และการตรวจร่างกายเพื่อระบุปัญหาของผู้ป่วย ตลอดจนให้การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค
(Clinical diagnosis)
(2) ความสามารถในการเลือกใช้การทดสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผลและแปลผล
(Patient investigation)
(3) ความสามารถในการให้การดูแลรักษาอย่างสมเหตุผล (Patient management)
(4) ความสามารถในการทาหัตถการทางการแพทย์ (Procedures)
(5) ความสามารถในการสื่อสารเชิงวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการบันทึกเวชระเบียน (Professional
communication)
(6) ความสามารถในการบริบาลและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic care)
(7) ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ด้านเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริบาล
ผู้ป่วย (Medical ethics & professional laws)
(8) ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Critical thinking)
(9) ความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกไปใช้ในการบริบาลผู้ป่วย (Basic and clinical sciences)
(10) คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของแพทย์ในบทบาทต่างๆ
(Roles of doctor and social responsibility)
(11) ความใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาตนเอง (Professional and personal development)
(12) ความสามารถในการเป็นผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น (Leadership and teamwork)

- 11 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มี
(1) ความสามารถในการสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่างกาย และประมวลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ประวัติ
และการตรวจร่างกายเพื่อระบุปัญหาของผู้ป่วย ตลอดจนให้การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค (Clinical
diagnosis)
(2) ความสามารถในการเลือกใช้การทดสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผลและแปลผล (Patient
investigation)
(3) ความสามารถในการให้การดูแลรักษาอย่างสมเหตุผล (Patient management)
(4) ความสามารถในการทาหัตถการทางการแพทย์ (Procedures)
(5) ความสามารถในการสื่อสารเชิงวิชาชีพ (Professional communication)
(6) ความสามารถในการบริบาลและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม(Holistic care)
(7) ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริบาล
ผู้ป่วย (Medical ethics & professional laws)
(8) ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Critical thinking)
(9) ความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกไปใช้ในการบริบาลผู้ป่วย (Basic and clinical sciences)
(10) คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของแพทย์ในบทบาทต่างๆ (Roles of doctor and
social responsibility)
(11) ความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเอง (Professional and personal development)
(12) ความสามารถในการเป็นผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น (Leadership and teamwork)
*1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) การวินิ จ ฉั ย ทางคลิ นิ ก (Clinical diagnosis) หมายถึง ความสามารถในการสั ม ภาษณ์ ป ระวัติ ตรวจ
ร่างกาย และประมวลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อระบุปัญหาของผู้ป่วย
ตลอดจนให้การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค
(2) การสื บ ค้ น ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (Patient investigation) หมายถึ ง ความสามารถในการเลื อ กใช้ การ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล ซึ่งรวมถึงการระบุข้อบ่งชี้ การเตรียมผู้ป่วย การจัดเก็บสิ่งส่ง
ตรวจและการแปลผลการตรวจ เพื่อการวินิจฉัยและการติดตามผลการรักษา
(3) การดูแลรักษาผู้ป่ วย (Patient management) หมายถึง ความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชน
ทั่วไป และดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสมเหตุผล โดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญ
* หัวข้อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจาก มคอ.2 ของ สกอ. เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จาเป็นต่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 12 (4) หัตถการ (Procedures) หมายถึง ความสามารถในการทาหัตถการทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึง การระบุข้อ
บ่งชี้ การเตรียมผู้ป่วย และการลงมือทาหัตถการเพื่อนาไปสู่การวินิจฉัย และ/หรือ การดูแลรักษาผู้ป่วย
(5) การสื่ อ สารเชิ ง วิ ช าชี พ (Professional communication) หมายถึ ง ความสามารถในการให้ ค วามรู้
ทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป ให้คาแนะนาและการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ป่วยและญาติ ให้คาปรึกษา
เชิงจิตวิทยา บันทึกเวชระเบียน เขียนใบรับรองแพทย์เขียนใบส่งต่อผู้ป่วยและการให้ข่าวแก่สื่อมวลชน
(6) การบริบาลแบบองค์รวม (Holistic care) หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการบริบาลแบบ
องค์รวมในการตรวจวินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟู ป้องกันการเจ็บป่วย และการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา ในสภาพที่เป็นปัจเจกและในสภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและ
สังคม โดยคานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(7) เวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ (Medical ethics and professional laws) หมายถึง
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริบาลผู้ป่วย
(8) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถประยุกต์
หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในการบริบาลผู้ป่วย
(9) ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Basic and clinical sciences)
หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน(ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ)
และความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ความรู้วิชาชีพ)ในการบริบาลผู้ป่วย
(10) บทบาทแพทย์และความรับผิดชอบต่อสังคม (Roles of doctor and social responsibility) หมายถึง
ความเข้าใจสภาวะทางจิต สังคมและปัญญา (Psychosocial and spiritual) ของผู้ป่วยและญาติ การมี
คุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะแพทย์ นักวิจัย ครู
รวมทั้ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของระบบสุ ขภาพ/ระบบคุ ณ ภาพ และสมาชิก ขององค์ก รซึ่ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
สังคมไทยและสังคมโลก
(11) การพั ฒ นาตนเองเชิ งวิ ช าชี พ และเชิ งปั จ เจกบุ ค คล (Professional and personal development)
หมายถึง ความใฝ่รู้ ความสามารถในการประเมินตนเอง คิดสะท้อน รู้จักวิธีการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และนาเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองเชิงวิชาชีพและเชิงปัจเจกบุคคลให้เต็ม
ตามศักยภาพ และสามารถดูแลสุขภาวะของตนเอง สามารถบริหารเวลา และปรับตัว ให้พร้อมรับ การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น
(12) ภาวะผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น (Leadership and teamwork) หมายถึง ความสามารถในการ
ทางานร่วมกับแพทย์และบุคลากรสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้นาและสมาชิกกลุ่มที่ดีในการทางาน
ร่ว มกับ ผู้อื่น โดยสามารถสื่ อสาร วางแผน ดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมาย และแก้ไขข้อขัดแย้งในการ
ทางานร่วมกัน รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา

- 13 2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
1. การพัฒ นาและปรับปรุง  เพิ่มการฝึกเวชปฏิบัติ
ห ลั ก สู ต รแ พ ท ย ศ าส ต ร  มุ่งเน้นการให้การบริบาลและการ
บัณฑิตเพื่อให้การเรียนการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างสมเหตุผล
สอนและการดู แ ลผู้ ป่ ว ยได้  มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยอย่าง
มาตรฐานสากล
ปลอดภัย(patient safety)
 มุ่งเน้นการเรียนรู้การบริบาล
ผู้สูงอายุ
 เพิ่มการเรียนรู้การทางานแบบสห
วิชาชีพ (inter-professional
education)
 นิสิตได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและความสนใจ

2. เสริมความเป็นนานาชาติ 
ในหลั ก สู ต รแพทยศาสตร
บัณฑิต






หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

 ความพึงพอใจของบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 จานวนสัปดาห์ที่นิสิตได้ฝึกเวชปฏิบัติ
 จานวนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
rational drug use
 จานวนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
patient safety
 จานวนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
บริบาลผู้สูงอายุ
 จานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เน้น
inter-professional education
 จานวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน (studentselected components)
 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านการ
ประเมินเพื่อรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ในแต่ละขั้นตอน
พัฒนาการเรียนการสอนเป็น
 จานวนรายวิชาหลักที่เปิด section
ภาษาอังกฤษในรายวิชาแกน
เป็นภาษาอังกฤษ
(core curriculum)
 จานวนรายวิชาเลือกที่จัดการเรียน
พัฒนาการเรียนการสอนเป็น
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษในรายวิชาเลือก
 จานวนนิสิตที่ไปเรียนวิชาเฉพาะเพื่อ
สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสไปศึกษา
ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนใน
วิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ต่างประเทศ
ผู้เรียนและ/หรือ ทาวิจัยใน
 จานวนนิสิตที่ไปทาวิจัยในต่างประเทศ
ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น
 จานวนนิสิตที่ไปนาเสนอผลงานวิจัย
เพิม่ จานวนทุนให้นิสิตไปนาเสนอ
ในต่างประเทศ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
 จานวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนา
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
ให้มีความเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้น
ให้มีความเป็นนานาชาติ

- 14 แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
3. การนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนการสอน
การประเมินผล และ
เสริมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต

กลยุทธ์






4. พัฒนาระบบและกลไกใน 
การดูแลนิสิตที่มีความเสี่ยง
ทางการศึกษา





5. พัฒนาระบบและกลไก
การสร้างเสริมการมีส่วน
ร่วมของนิสิตในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
(student engagement)



หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

 จานวนครั้งของผู้เข้าใช้ ระบบ ecurriculum
 จานวนครั้งของผู้เข้าใช้ระบบ elearning
 จานวนครั้งของผู้เข้าใช้ระบบ
smart classroom
 มีการนาระบบ e-assessment
มาใช้
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังนิสิตที่  ร้อยละของนิสิตที่สอบไม่ผ่านการ
มีความเสี่ยงทางการศึกษา
ประเมินเพื่อรับรองความรู้
ร่วมมือกับนิสิตที่มีศักยภาพสูงใน
ความสามารถในการประกอบ
การสอนเสริมให้แก่นิสิตกลุ่ม
วิชาชีพเวชกรรมลดลง
เสี่ยง
ประสานงานด้านข้อมูลของนิสิต
ที่มีความเสี่ยงทางการศึกษา
ร่วมกับประธานและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพัฒนาและ
บริหารรายวิชา เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแต่ละระยะ และ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ประสานงานและส่งต่อเพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่นิสิตในด้าน
อื่นๆ ผ่านทางฝ่ายกิจการนิสิต
และคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษา
เปิดโอกาสให้ผู้แทนนิสิตร่วมเป็น  จานวนผลงานสร้างสรรค์จาก
กรรมการในชุดต่างๆเพื่อทา
คณะกรรมการสร้างเสริมการมีส่วน
หน้าที่รวบรวมข้อมูลและสะท้อน
ร่วมของนิสิตในหลักสูตร
ความคิดเห็น ความต้องการของ
แพทยศาสตรบัณฑิต
นิสิตในการร่วมพัฒนาหลักสูตรฯ
การจัดทาระบบ e-curriculum
การจัดทาระบบ e-learning
การจัดทา smart classroom
การจัดตั้ง simulation center
E-assessment
(รวมถึง e-portfolio)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบตรีภาค
ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี *1.4 การลงทะเบียนเรียน
 ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต
 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาต้น
: สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
: มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
: มิถุนายน – กรกฎาคม
 ระบบทวิภาค(นานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น
: สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
: มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
: มิถุนายน – กรกฎาคม
 ระบบตรีภาค
ภาคการศึกษาที่ 1
: สิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
: ธันวาคม – มีนาคม
ภาคการศึกษาที่ 3
: เมษายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) เป็นผู้สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าซึ่งเป็นไปตาม
 ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในแต่ละปีการศึกษา
 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขในแต่ละปีการศึกษา

* หัวข้อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจาก มคอ.2 ของ สกอ. เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จาเป็นต่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในแต่ละปีการศึกษา
 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) ในแต่ละ
ปีการศึกษา
 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหาร
อากาศ กองทัพอากาศ ในแต่ละปีการศึกษา
 ประกาศจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การรับ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ มี ค วามถนั ด ทาง
ภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ในแต่ละปี
การศึกษา
(2) คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ เป็ น ไปตามประกาศของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ/หรื อ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป
*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบใน
ปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
(1) นิ สิ ต แรกเข้าบางส่ ว นยั งไม่เข้าใจบริบทวิช าชีพ แพทย์ แต่ เลื อ กเข้าศึ กษาตามค่านิย มของสั งคมและ
ความสามารถทางวิชาการ
(2) พื้น ฐานความรู้ สั งคม วัฒ นธรรมและเศรษฐานะของนิสิ ตในโครงการต่างๆ มีความหลากหลายซึ่งมี
ผลกระทบต่อสัมฤทธิผลในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
(1) พัฒนากลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ตลอดหลักสูตรเพื่อให้นิสิตรู้จักตนเองและเข้าใจบริบท
ของวิชาชีพแพทย์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และพัฒนาตนเองสู่วิชาชีพแพทย์
(2) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในการดูแลและให้คาปรึกษาแก่นิสิตอย่างครอบคลุมทุกด้าน
(3) มีระบบในการเฝ้าระวัง ดูแลและติดตามประเมินผลนิสิตที่มคี วามเสี่ยงทางการศึกษา มีฐานข้อมูลที่มี
ระดับชั้นความลับและมีการส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
(4) มีโครงการสอนเสริมสาหรับนิสิตที่มีความเสี่ยงทางการศึกษา
(5) มีคลินิกให้คาปรึกษาสาหรับนิสิตโดยจิตแพทย์
(6) มีทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่มีปัญหาทางเศรษฐานะ
(7) มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนิสิต
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จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
313
322*
298*
300*
301*
322*
1,856
322

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
313
313
313
313
313
313
322*
313
313
298*
322*
313
300*
298*
322*
301*
300*
298*
1,847
1,859
1,872
301
300
298

2564
313
313
313
313
313
322*
1,887
322

* หมายเหตุ เป็นนิสิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
ค่าบารุงการศึกษา
9,000,000*
4,500,000
4,680,000
ค่าลงทะเบียน
73,000,000* 78,000,000 81,120,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 378,599,100 395,724,900 411,553,896
รวมรายรับ
460,599,100 478,224,900 497,353,896
* หมายเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหมวดเงินงบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ

2561
4,867,200
84,364,800
428,016,052
517,248,052

2562
5,061,888
87,739,392
445,136,694
537,937,974

2561

2562

314,872,904
616,416,473

327,467,820
641,073,132

6,940,360

7,217,974

938,229,737

975,758,927

54,547,403
54,547,403
992,777,140
1,847
537,508

56,729,299
56,729,299
1,032,488,226
1,859
555,400

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 287,854,900 291,117,700 302,762,408
2. ค่าใช้จ่ายดาเนิน
632,258,054 569,911,680 592,708,147
งาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
6,416,753
7,421,247
6,673,423
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
926,529,707 868,450,627 902,143,978
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
60,772,654 50,432,140 52,449,426
รวม (ข)
60,772,654 50,432,140 52,449,426
รวม (ก) + (ข)
987,302,361 918,882,767 954,593,404
จานวนนิสิต *
1,866
1,857
1,856
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ
529,101
494,821
514,328
* หมายเหตุ จานวนนิสิตรวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง
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 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ) การเรียนโดยการปฏิบัติงานจริงในการบริบาลผู้ป่วย
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย การโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ช าชั้ น ปริ ญ ญาตรี จ าก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556 และข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การโอนหน่วยกิตรายวิชา
ชั้นปริญญาตรีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ฉ)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(1.4) กลุ่มวิชาสหศาสตร์
(1.5) กลุ่มวิชาภาษา
(1.6) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
(2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์
2.1.1 กลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์
2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.1.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
(2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

247

หน่วยกิต

30
3
3
3
3
12
6
211
185
6
77
102
26
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

- 19 3.1.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรียนจากรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปกาหนด
(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรียนจากรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปกาหนด
(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เลือกเรียนจากรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปกาหนด
(1.4) กลุ่มวิชาสหศาสตร์
เลือกเรียนจากรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปกาหนด
(1.5) กลุ่มวิชาภาษา
5500111
5500112
5500123*
5500124*
5500300*

30
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

12

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1
Experiential English I
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2
Experiential English II
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับวิชาชีพแพทย์ 1
Foundation English for Medical Profession I
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับวิชาชีพแพทย์ 2
Foundation English for Medical Profession II
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับวิชาชีพแพทย์ 3
Foundation English for Medical Profession III

(1.6) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ

6

แพทย์กับสังคม
Doctor and Society
3000257** การคิดเชิงวิพากษ์ เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย
Critical Thinking, Medical Ethics and Laws
3000281 ชีวิตมนุษย์
Human Life
3000396 การสร้างเสริมสุขภาพ
Health Promotion
3000106

*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-3-0)

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
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(2)

หมวดวิชาเฉพาะ
211
(2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์
185
(2.1.1) กลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์
6
3000199* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 1
Medical Professional Development I
3000299* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 2
Medical Professional Development II
3000399* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 3
Medical Professional Development III
3000499* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 4
Medical Professional Development IV
3000599* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 5
Medical Professional Development V
3000679* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 6
Medical Professional Development VI

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(2.1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
77 หน่วยกิต
3000103* เคมีทางการแพทย์
Medical Chemistry
3000105* ฟิสิกส์ทางการแพทย์
Medical Physics
3000109** เซลล์และชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐาน
Fundamentals of Cell and Molecular Biology
3000111* พื้นฐานชีววิทยาเนื้อเยี่อและการทางานของมนุษย์
Fundamentals of Tissue Biology and Human Function
3000113* ชีวเคมีทางการแพทย์และโภชนาการ
Medical Biochemistry and Nutrition
3000115* ระบาดวิทยาพื้นฐานและชีวสถิติ
Basic Epidemiology and Biostatistics
3000117* สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment
3000119* มนุษยพันธุศาสตร์และชีววิทยาของการเจริญเติบโต
Human Genetics and Developmental Biology
3000260
ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
Musculoskeletal System I
3000262
ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2
Musculoskeletal System II
*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
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3000264
3000266
3000268
3000269
3000271
3000273**
3000278
3000283*
3000364**
3000366**
3000369**
3000370
3000372**
3000373**
3000375**
3000376**
3000378**
3000380**

ระบบทางเดินหายใจ 1
Respiratory System I
ระบบหัวใจหลอดเลือด 1
Cardiovascular System I
ระบบทางเดินอาหาร 1
Alimentary System I
ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
Urinary System I
ระบบเจริญพันธุ์ 1
Reproductive System I
ระบบต่อมไร้ท่อ 1
Endocrine System I
ประสาทศาสตร์
Neuroscience
เวชพันธุศาสตร์และคัพภวิทยาคลินิก
Medical Genetics and Clinical Embryology
หลักภูมิคุ้มกันวิทยา
Principle of Immunology
หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
Principle of Medical Microbiology and Parasitology
พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรค
Foundation Pathology of Diseases
หลักเภสัชวิทยา
Principle of Pharmacology
โลหิตวิทยาคลินิกและการติดเชื้อทั่วร่างกาย
Clinical Hematology and Systemic Infection
ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
Integumentary System and Related Connective
Tissues
ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
Musculoskeletal System and Related Connective
Tissues
ระบบทางเดินหายใจ 2
Respiratory System II
ระบบหัวใจหลอดเลือด 2
Cardiovascular System II
ระบบทางเดินอาหาร 2
Alimentary System II

*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
4(3-2-7)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
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3000381** ระบบทางเดินปัสสาวะ 2
Urinary System II
3000383** ระบบเจริญพันธุ์ 2
Reproductive System II
3000384** ประสาทศาสตร์คลินิก
Clinical Neuroscience
3000385** ระบบต่อมไร้ท่อ 2
Endocrine Systems II
3000386** ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและการติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
Clinical Immunology and Infections in
Immunocompromised Host
3000388** พยาธิสภาพทางจิต
Psychopathology
3000403 พื้นฐานรังสีวิทยาวินิจฉัย
Foundation of Diagnostic Radiology
3000405 พื้นฐานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
Foundation of Nuclear Medicine, Therapeutic
Radiology and Oncology
3000457* จริยศาสตร์คลินิกและกฎหมาย
Clinical Ethics and Law
3000502** มูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์
Evidence-Based Medicine
(2.1.3) กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
3000401 พื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก
Foundation of Clinical Competency
3000406 เวชศาสตร์ชุมชน 1
Community Medicine I
3000441* ทฤษฎีทางอายุรศาสตร์
Theory in Medicine
3000443* สมรรถนะทางอายุรศาสตร์ 1
Competency in Medicine I

102

หน่วยกิต

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)

4(2-4-6)
1(0-2-1)
3(1-4-4)
3(0-6-3)

3000445* การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 1
Performance in Medicine I
3000451* ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์
Theory in Surgery

2(0-6-0)

3000453*

3(0-6-3)

สมรรถนะทางศัลยศาสตร์ 1
Competency in Surgery I

*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(2-4-6)
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3000455* การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 1
Performance in Surgery I

2(0-6-0)

3000461* ทฤษฎีทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Theory in Obstetrics and Gynecology
3000463* สมรรถนะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1
Competency in Obstetrics and Gynecology I

3(1-4-4)

3000465* การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1
Performance in Obstetrics and Gynecology I
3000471* ทฤษฎีทางกุมารเวชศาสตร์
Theory in Pediatrics
3000473* สมรรถนะทางกุมารเวชศาสตร์ 1
Competency in Pediatrics I
3000475* การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 1
Performance in Pediatrics I
3000505** การบริบาลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
Chronic and Palliative Care
3000507** จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต
Psychiatry and Mental Health
3000523** จักษุวิทยา
Ophthalmology
3000525** โสต ศอ นาสิกวิทยา
Otolaryngology
3000527** เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation Medicine
3000531* ทฤษฎีทางออร์โธปิดิกส์
Theory in Orthopedics
3000533* สมรรถนะและการปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 1
Competency and Performance in Orthopedics I
3000535* วิสัญญีวิทยาและการบริบาลผู้ป่วยวิกฤติ
Anesthesiology and Critical Care
3000537* วิทยาการบาดเจ็บ
Traumatology
3000539* เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1
Emergency Medicine I
3000541* ทฤษฎีทางเวชศาสตร์ชุมชน
Theory in Community Medicine
3000543* การปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์ชุมชน
Performance in Community Medicine

2(0-6-0)

*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

3(0-6-3)

3(1-4-4)
3(0-6-3)
2(0-6-0)
4(1-8-3)
4(2-4-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(0-5-1)
4(2-6-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(0-6-0)
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3000545* เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว
Ambulatory and Family Medicine
3000547* นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine
3000591* บทนาเวชปฏิบัติ
Introduction to Clinical Clerkship
3000625* การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
Performance in Community Hospital
3000633* สมรรถนะและการปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 2
Competency and Performance in Orthopedics II
3000637* การปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์
Performance in Orthopedics
3000639* เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2
Emergency Medicine II
3000643* สมรรถนะทางอายุรศาสตร์ 2
Competency in Medicine II
3000645* การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 2
Performance in Medicine II
3000647* การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 3
Performance in Medicine III
3000653* สมรรถนะทางศัลยศาสตร์ 2
Competency in Surgery II
3000655* การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 2
Performance in Surgery II
3000657* การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 3
Performance in Surgery III
3000663* สมรรถนะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2
Competency in Obstetrics and Gynecology II
3000665* การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2
Performance in Obstetrics and Gynecology II
3000667* การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 3
Performance in Obstetrics and Gynecology III
3000673* สมรรถนะทางกุมารเวชศาสตร์ 2
Competency in Pediatrics II
3000675* การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 2
Performance in Pediatrics II
3000677* การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 3
Performance in Pediatrics III
*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(2-5-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(0-4-2)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-4-2)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-4-2)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
2(0-4-2)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
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(2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะอื่นรวมไม่เกิน 26 หน่วยกิต
(2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย
3000390 โครงการวิจัยอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 1
4(0-8-4)
Research Projects in Medical Molecular Biology and
Genetics I
3000604 ประสบการณ์การวิจัย 1
4(0-12-0)
Research Experience I
3000605** ประสบการณ์การวิจัย 2
4(0-12-0)
Research Experience II
3000606** ประสบการณ์การวิจัย 3
4(0-12-0)
Research Experience III
3000607 โครงการวิจัยอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 2
4(0-8-4)
Research Projects in Medical Molecular Biology and
Genetics II
3000616 ประสบการณ์การวิจัย 4
2(0-6-0)
Research Experience IV
3000617 การเขียนรายงานวิจัย
2(0-6-0)
Research Report Writing
3000626 ประสบการณ์การวิจัย 5
2(0-6-0)
Research Experience V
3000627 การเขียนรายงานวิจัย 2
2(0-6-0)
Research Report Writing II
3004601 การวิจัยทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชไอวี 1
4(2-4-6)
Research in HIV Immunology I
3004602 การวิจัยทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชไอวี 2
4(2-4-6)
Research in HIV Immunology II
3005302 โครงการวิจัยทางชีวเคมีทางการแพทย์
4(0-8-4)
Research Projects in Medical Biochemistry
3005304 อณูชีววิทยาทางการแพทย์
4(3-3-6)
Medical Molecular Biology
3008332 ประสบการณ์การวิจัยทางการแพทย์
4(2-6-4)
Research Experience in Medicine
3008340 ประสบการณ์การวิจัยโรคเขตร้อน
4(0-12-0)
Research Experience in Tropical Diseases
3009328 โครงงานวิจัยทางพยาธิวิทยาในระดับจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
1(0-2-1)
Ultrastructural Research Project in Pathology
*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา
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3010338
3010340
3017314
3017602
3017604
3017606
3018646

ประสบการณ์การวิจัยทางเภสัชวิทยา
Research Experience in Pharmacology
ชีววิทยาเซลล์ต้นกาเนิด
Stem Cell Biology
ประสบการณ์การวิจัยทางสรีรวิทยา 1
Research Experience in Physiology I
ประสบการณ์การวิจัยทางสรีรวิทยา 2
Research Experience in Physiology II
ประสบการณ์การวิจัยทางสรีรวิทยา 3
Research Experience in Physiology III
ประสบการณ์การวิจัยทางสรีรวิทยา 4
Research Experience in Physiology IV
การประยุกต์งานวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Research Application in Obstetrics and Gynecology

(2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะอื่น
3000392 ทักษะการเรียนรู้สาหรับนิสิตแพทย์
Learning Skills for Medical Students
3000394 ประสบการณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
Basic Medical Sciences Experience
3000601 ประสบการณ์ทางคลินิก 1
Clinical Experience I
3000602 ประสบการณ์ทางคลินิก 2
Clinical Experience II
3000603** ประสบการณ์ทางคลินิก 3
Clinical Experience III
3000608 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Emergency Medicine
3000609 ประสบการณ์ทางคลินิก 4
Clinical Experience IV
3000618 เอกัตศึกษาทางการแพทย์
Individual Study in Medicine
3000619 ประสบการณ์ทางคลินิก 5
Clinical Experience V
3000629 ประสบการณ์ทางคลินิก 6
Clinical Experience VI
3000630 ประสบการณ์ทางคลินิก 7
Clinical Experience VII
*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
4(2-4-6)

4(2-6-4)
4(0-8-4)
4(0-12-0)
4(0-12-0)
4(0-12-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
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3000631
3000662
3001332
3001334
3001340

3001342
3001344
3001346
3001348
3002302
3002630
3002632
3002634
3002636**
3002638**
3002640**
3002642**
3002644**

ประสบการณ์ทางคลินิก 8
Clinical Experience VIII
เวชศาสตร์การบินคลินิก
Clinical Aviation Medicine
กายวิภาคศาสตร์คลินิก
Clinical Anatomy
กายวิภาคโทโปกราฟิก
Topographic Anatomy
การศึกษาโครงสร้างเนื้อเยื่อและการประยุกต์ทาง
ประสาทศาสตร์
Morphological Study of Tissues and Its Applications
in Neuroscience
ประสาทกายวิภาคภาคตัดขวางประยุกต์
Applied Cross-Sectional Neuroanatomy
กายวิภาคทางเดินอาหารประยุกต์
Applied Alimentary Anatomy
วิศวกรรมชีวเวชกับการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
Clinical Applications of Biomedical Engineering
นาโนชีวเวชศาสตร์
Nanobiomedicine
ชีวพิษวิทยาคลินิก
Clinical Toxinology
พัฒนาการและการเจริญเติบโต
Pediatric Growth and Development
ประสาทวิทยาในเด็ก
Pediatric Neurology
โรคติดเชื้อในเด็ก
Pediatric Infectious Diseases
โรคหัวใจในเด็กสาหรับนิสิตแพทย์
Pediatric Cardiology for Medical Students
โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบาบัดวิกฤติในเด็ก
Pediatric Respiratory and Critical Care
โรคระบบทางเดินอาหารในเด็กในเขตร้อน
Tropical Pediatric Gastroenterology
การตรวจประเมินทางคลินิกผู้ป่วยเด็กโรคไต
Clinical Evaluation of Children with Kidney Diseases
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาในเด็ก
Pediatric Allergy and Immunology

*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)
2(2-0-4)
4(2-6-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
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3002646** โรคเลือดและมะเร็งเด็กสาหรับนิสิตแพทย์
Pediatric Hematology and Oncology for Medical
Students
3002648** โรคทางต่อมไร้ท่อ เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตร์สาหรับ
นิสิตแพทย์
Endocrine, Metabolic and Genetic Diseases for
Medical Students
3002651 กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและตจวิทยา
Pediatric Ambulatory and Dermatology
3002652 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 1
Pediatric Clerkship I
3002658 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 4
Pediatric Clerkship IV
3002660 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 5
Pediatric Clerkship V
3002662 ทารกแรกเกิด
Neonatology
3003602 การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา
Ophthalmology Clerkship
3003604 การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา 2
Ophthalmology Clerkship II
3003605 การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา 3
Ophthalmology Clerkship III
3004327 การติดเชื้อเอชไอวีและการติดเชื้อไวรัสฉวยโอกาส
HIV and Opportunistic Viral Infections
3004329 พันธุกรรมของระบบภูมิคุ้มกัน
Immunogenetics
3004334 ภูมิคุ้มกันแห่งชีวิต
Immune Resistance of Life
3004338 เชื้อก่อโรคชนิดยูคาริโอต์
Eukaryotic Pathogens
3004339 การทดสอบทางห้องปฏิบัติการขั้นสูงและการวิจัยทางจุล
ชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
Advanced Laboratory Investigation and Research in
Microbiology and Immunology
3006630 ประสบการณ์วิชาชีพนิติเวชศาสตร์
Professional Experience in Forensic Medicine
3007630 ปฏิบัติงานจิตเวชศาสตร์
Practice in Clinical Psychiatry
*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-4-2)
2(0-4-2)

2(0-6-0)
4(0-12-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
4(2-4-6)
4(2-4-6)
2(2-0-4)
4(2-4-6)
4(1-9-2)

2(0-4-2)
2(0-4-2)
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3007632** จิตเวชปฏิบัติทางการแพทย์
Practical Psychiatry in Medicine
3008336 การวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาและประสบการณ์วิชาชีพ
Diagnostic Techniques in Parasitology and
Professional Experiences
3008338 โรคที่นาโดยแมลง
Vector-Borne Diseases
3008342 หัวข้อปัจจุบันทางเวชศาสตร์เขตร้อน
Current Topics in Tropical Medicine
3009318 พยาธิวิทยาพื้นฐานประยุกต์
Applied Basic Pathology
3009319 ประสาทพยาธิวิทยา
Neuropathology
3009320 พยาธิวิทยาระบบทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Pathology
3009321 พยาธิวิทยาออร์โธปิดิกส์
Orthopaedic Pathology
3009322 พยาธิวิทยาของศีรษะและลาคอ
Head And Neck Pathology
3009323 โลหิตพยาธิวิทยา
Hematopathology
3009324 พยาธิวิทยาระบบหายใจ
Respiratory Pathology
3009325 พยาธิวิทยาของตับอ่อน
Pancreatic Pathology
3009327 พยาธิวิทยาปริกาเนิด
Perinatal Patholology
3009602 พยาธิวิทยาประยุกต์
Applied Pathology
3009603 ปฏิบัติการพยาธิวิทยา
Practical Pathology
3009604 การเจาะดูดด้วยเข็มเล็กภาคปฏิบัติ
Practical Fine Needle Aspiration
3010332 การแพทย์แผนไทย
Thai Traditional Medicine
3010334 การประยุกต์ความรู้เภสัชวิทยาทางคลินิก
Clinical Application of Pharmacology
*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(1-6-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
4(0-8-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
4(0-8-4)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
4(2-4-6)
4(0-8-4)
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3010336
3011642
3011644
3011646
3011656
3011658
3011664
3011666
3011668
3011670
3011672
3011674
3011676
3011678
3012622
3012624
3012626
3013336
3013338

การทบทวนวรรณกรรมทางเภสัชวิทยา
Literature Review in Pharmacology
รังสีวิทยาวินิจฉัยพื้นฐานของระบบประสาท
Basic Neuroradiology
รังสีวิทยาวินิจฉัยพื้นฐานของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
Basic Imaging of Musculoskeletal System
รังสีวิทยาวินิจฉัยของระบบทางเดินหายใจและระบบ
หัวใจหลอดเลือด
Imaging of Respiratory and Cardiovascular System
การใช้วิทยาการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคเด็ก
Pediatric Nuclear Medicine
คลื่นเสียงความถีส่ ูงในเวชปฏิบัติทั่วไป
Ultrasound in General Practice
รังสีวิทยาวินิจฉัยของช่องท้องและแขนขา
Diagnostic Imaging of the Abdomen and Extremities
ประสาทรังสีวิทยา
Neuroradiology
รังสีร่วมรักษา
Interventional Radiology
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
Therapeutic Radiology and Oncology
เวชศาสตร์นิวเคลียร์สาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
Nuclear Medicine for General Practitioners
รังสีวิทยาวินิจฉัย
Diagnostic Radiology
สาระสาคัญของรังสีวิทยาวินิจฉัยในเวชปฏิบัติทั่วไป
Essentials of Diagnostic Radiology for Gerneral
Practice
รังสีวิทยาวินิจฉัยเชิงปฏิบัติ
Practical Diagnostic Radiology
การบาบัดความปวดชนิดเฉียบพลันที่พบบ่อย
Management of Common Acute Pain Problems
ปฏิบัติการทางวิสัญญีวิทยา
Anesthesia Practice
ทักษะทางคลินิกวิสัญญีวิทยา
Clinical Skill in Anesthesiology
การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Interpretation
ปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
Practice in Laboratory Medicine

4(0-8-4)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(1-3-2)
2(1-2-3)
2(0-4-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
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3013340

โครงการศึกษาด้วยตนเองทางเวชศาสตร์ชันสูตร
Individual Project in Laboratory Medicine
3014614** ระบบบริการสุขภาพ
Health Care System
3014616** เวชศาสตร์ครอบครัว
Family Medicine
3014617 การแพทย์องค์รวมและการแพทย์แผนตะวันออก
Holistic and Oriental Medicine
3014618 การแพทย์แผนตะวันออกและการแพทย์ทางเลือก
Oriental and Alternative Medicine
3014619 เวชศาสตร์ครอบครัวและการแพทย์ทางเลือก
Family and Alternative Medicine
3015620 ศัลยศาสตร์ทางมือ
Hand Surgery
3015641 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 4
General Surgery IV
3015642 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 5
General Surgery V
3015643 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 6
General Surgery VI
3015646 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 1
General Surgery I
3015648 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 2
General Surgery II
3015650 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 3
General Surgery III
3015652 ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 1
Colorectal Surgery I
3015653 ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 4
Colorectal Surgery IV
3015654 ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 2
Colorectal Surgery II
3015655 ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 5
Colorectal Surgery V
3015656 ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 3
Colorectal Surgery III
3015657 ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 6
Colorectal Surgery VI
*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-4-2)
4(1-8-3)
4(1-8-3)
2(1-3-2)
4(2-4-6)
4(2-4-6)
2(1-3-2)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
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3015658
3015660
3015662
3015663
3015664
3015665
3015666
3015667
3015668
3015669
3015670
3015671
3015672
3015673
3015674
3015675
3015676
3015677
3015678
3015679

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 1
Trauma I
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 2
Trauma II
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 3
Trauma III
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 4
Trauma IV
ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 1
Cardiothoracic Surgery I
ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 4
Cardiothoracic Surgery IV
ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 2
Cardiothoracic Surgery II
ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 5
Cardiothoracic Surgery V
ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 3
Cardiothoracic Surgery III
ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 6
Cardiothoracic Surgery VI
ศัลยศาสตร์ประสาท 1
Neurosurgery I
ศัลยศาสตร์ประสาท 4
Neurosurgery IV
ศัลยศาสตร์ประสาท 2
Neurosurgery II
ศัลยศาสตร์ประสาท 5
Neurosurgery V
ศัลยศาสตร์ประสาท 3
Neurosurgery III
ศัลยศาสตร์ประสาท 6
Neurosurgery VI
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 1
Plastic and Reconstructive Surgery I
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 4
Plastic and Reconstructive Surgery IV
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 2
Plastic and Reconstructive Surgery II
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 5
Plastic and Reconstructive Surgery V

4(0-8-4)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
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3015680
3015681
3015682
3015683
3015684
3015685
3015686
3015687
3015688
3015689
3015690
3015691
3015692
3015693
3015698
3015699
3016632
3016633
3017230
3017312

ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 3
Plastic and Reconstructive Surgery III
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 6
Plastic and Reconstructive Surgery VI
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
Urology I
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 4
Urology IV
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 2
Urology II
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 5
Urology V
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 3
Urology III
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 6
Urology VI
กุมารศัลยศาสตร์ 1
Pediatric Surgery I
กุมารศัลยศาสตร์ 4
Pediatric Surgery IV
กุมารศัลยศาสตร์ 2
Pediatric Surgery II
กุมารศัลยศาสตร์ 5
Pediatric Surgery V
กุมารศัลยศาสตร์ 3
Pediatric Surgery III
กุมารศัลยศาสตร์ 6
Pediatric Surgery VI
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 5
Trauma V
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 6
Trauma VI
ออร์โธปิดิกส์ปฏิบัติ
Practical Orthopedics
การปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 1
Orthopedic Clerkship I
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางสรีรวิทยา
Computer Assisted Instruction in Physiology
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
Exercise Physiology

4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-4-2)
4(0-12-0)
2(0-4-2)
2(1-2-3)
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3018632** การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์
Clerkship in Obstetrics
3018648 การดูแลในระยะเจ็บครรภ์คลอดภาคปฏิบัติ
Practice in Intrapartum Care
3018650 การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Practical Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
3018652 การปฏิบัติในการวางแผนครอบครัว
Practical Family Planning
3018654 การปฏิบัติในการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดู
Practical Management of the Menopause
3018656 การปฏิบัติในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูก
Practical Management of Cervical Cancer
3018658 การดูแลคู่สมรสที่มีบุตรยาก
Management of Infertile Couple
3018660 เวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Practical in Obstetrics and Gynecology
3018664 การดูแลผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Ambulatory Care in Obstetrics and Gynecology
3018666 เวชปฏิบัติทางมะเร็งนรีเวชวิทยา
Practical in Gynecologic Oncology
3018668 เวชปฏิบัติทางเวชศาสตร์เจริญพันธุ์
Practical Reproductive Medicine
3018670 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynecology Clerkship
3019602 เวชปฏิบัติโสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา
Practical Otolaryngology
3019608 การปฏิบัติงานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
Otolaryngology Clerkship
3020620 หทัยวิทยาคลินิก
Clinical Cardiology
3020630 หลักการตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอโคคาดิโอกราฟฟี
Echocardiography
3020632 แนวปฏิบัติรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดรอบหัวใจอุดตัน
Coronary Care Procedures
3020634 แนวปฏิบัติในการล้างไต
Renal Dialysis Procedures
3020653 การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Motility
*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-4-2)
4(0-8-4)
2(1-2-3)
2(0-4-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
4(0-12-0)
2(0-4-2)
4(1-6-5)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
4(0-8-4)
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3020654
3020655
3020656
3020657
3020658
3020659
3020660
3020661
3020662
3020663
3020664
3020665
3020666
3020667
3020668
3020669
3020670
3020671
3020672

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Endoscopy
วิทยาโรคไตปฏิบัติ 1
Practical Nephrology I
ตจวิทยาปฏิบัติ
Practical Dermatology
ศัลยกรรมตจวิทยาพื้นฐาน
Basic Dermatosurgery
โลหิตวิทยาปฏิบัติ
Practical Hematology
มะเร็งโลหิตวิทยาและการปลูกถ่ายไขกระดูก
Hematologic Oncology and Stem Cell
Transplantation
อายุรศาสตร์ระดับโมเลกุล 1
Molecular Medicine I
อายุรศาสตร์ระดับโมเลกุล 2
Molecular Medicine II
เวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อสาหรับผู้ป่วยนอก
Ambulatory Endocrinology
อายุรศาสตร์โรคมะเร็งในเวชปฏิบัติ
Medical Oncology for General Practice
โรคติดเชื้อคลินิกและอายุรกรรมโรคเอดส์
Clinical Infectious Diseases and HIV Medicine
โรคติดเชื้อคลินิกและอายุรกรรมโรคเอดส์ 2
Clinical Infectious Diseases and HIV Medicine II
อายุรศาสตร์อิงหลักฐานภาคปฏิบัติ
Evidence Based Medicine Practice
เวชปฏิบัติด้านโรคลมชัก
Epilepsy Practice
ภาวะความเคลื่อนไหวผิดปกติ
Movement Disorders
เวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมอง
Stroke Practice
เวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อปฏิบัติ
Practical Endocrinology
ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
Allergy and Clinical Immunology
อายุรกรรมโรคเอดส์
HIV Medicine

4(1-6-5)
4(2-6-4)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
4(1-9-2)
4(1-9-2)
4(1-6-5)
4(0-8-4)
4(2-6-4)
4(2-6-4)
4(0-12-0)
2(0-6-0)
4(2-6-4)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
4(0-8-4)
2(0-6-0)
4(1-9-2)
4(1-9-2)
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3020673

การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์
Internal Medicine Clerkship
3020674 อายุรศาสตร์ทั่วไป 1
General Medicine I
3020675 โรคระบบการหายใจคลินิก
Clinical Pulmonary Medicine
3020676 อายุรศาสตร์ทั่วไป 2
General Medicine II
3020677 วิทยาโรคไตปฏิบัติ 2
Practical Nephrology II
3020678 อายุรศาสตร์ทั่วไป 3
General Medicine III
3020679 การดูแลระบบการหายใจปฏิบัติ
Practical Pulmonary Care
3020680 อายุรศาสตร์ทั่วไป 4
General Medicine IV
3020681 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มในเวชปฏิบัติ
Rheumatology in Clinical Practice
3020682** โรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อและเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย
Neuromuscular and Electrodiagnositc Medicine
3020684 เวชปฏิบัติด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
Medical Practice in Infectious Disease
3021602 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาหรับภาวะปวดกล้ามเนื้อและกระดูกที่พบ
บ่อย
Rehabilitation for Common Musculoskeletal Pain
3021605 เวชศาสตร์ฟื้นฟูปฏิบัติ
Rehabilitation Medicine Practice
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*รายวิชาเปิดใหม่ **แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)
4(0-12-0)
4(2-6-4)
4(0-12-0)
2(1-3-2)
4(0-12-0)
2(1-3-2)
2(0-6-0)
4(2-6-4)
4(0-8-4)
2(0-4-2)
4(2-4-6)
2(0-6-0)
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รหัสรายวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 1-4
ตัวเลขลาดับที่ 5
ตัวเลขลาดับที่ 6-7
ตัวเลขลำดับที่ 1-4
3000
3001
3002
3003

คำอธิบำยตัวเลขรหัสรำยวิชำ
หมายถึงตัวเลขที่บ่งถึงรายวิชาที่เปิดสอนในหน่วยงานสอน ต้องเขียนด้วยตัวเลขติดต่อกัน
7 หลัก
เป็นรหัสของคณะและภาควิชาที่เป็นเจ้าของศาสตร์หรือของผู้ขอเปิดรายวิชา
เป็นตัวเลขบอกระดับชั้นปีที่รายวิชานี้ควรจัดสอนหรือบอกฐานะชั้นปีของนิสิต
เป็นตัวเลขบอกลาดับรายวิชาที่ไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น
ภำควิชำ
ไม่สังกัดภาควิชา/เทียบเท่า
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาจักษุวิทยา

ตัวเลขลำดับที่ 1-4
3011
3012
3013
3014

3004
3005
3006
3007

ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

3015
3016
3017
3018

3008
3009
3010

ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเภสัชวิทยา

3019
3020
3021

ภำควิชำ
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

จานวนหน่วยกิตประจารายวิชานั้น (N) จะคิดจากจานวนหน่วยกิตรวมที่คานวณจากจานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ
ชั่วโมงเรียนรายวิชา (Course Contact Hours ) หมายถึงชั่วโมงเรียนแต่ละรายวิชาที่กาหนดไว้ต่อสัปดาห์ ซึ่งแสดง
จานวนชั่วโมงเรียน (X+Y) ร่วมกับชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง (Z) ตามเกณฑ์ดังนี้
ในระดับปริญญาตรี จะเท่ากับ 3 เท่าของจานวนหน่วยกิต หรือ X+Y+Z = 3N
เมื่อ X = จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบบรรยาย
Y = จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งไม่ใช่การบรรยาย
Z = จานวนชั่วโมงที่ใช้ศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1
รหัสรำยวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1
Experiential English I
5500123 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับวิชาชีพแพทย์ 1
Foundation English for Medical Profession I
3000103 เคมีทางการแพทย์
Medical Chemistry
3000105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
Medical Physics
3000106 แพทย์กับสังคม
Doctor and Society
3000109 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐาน
Fundamentals of Cell and Molecular Biology
3000199* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 1
Medical Professional Development I
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์**
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์**
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์**
รวม
* ศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา
** เลือกเรียนรายวิชาในกลุม่ วิชาดังกล่าวให้ครบ 9 หน่วยกิตภายใน 2 ภาคการศึกษา

รวมไม่เกิน 22 (21) หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-3-4)
1(0-3-0)
3
3
3
21
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ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2
รหัสรำยวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2
Experiential English II
5500124 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับวิชาชีพแพทย์ 2
Foundation English for Medical Profession II
3000111 พื้นฐานชีววิทยาเนื้อเยี่อและการทางานของมนุษย์
Fundamentals of Tissue Biology and Human Function
3000113 ชีวเคมีทางการแพทย์และโภชนาการ
Medical Biochemistry and Nutrition
3000115 ระบาดวิทยาพื้นฐานและชีวสถิติ
Basic Epidemiology and Biostatistics
3000117 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment
3000119 มนุษยพันธุศาสตร์และชีววิทยาของการเจริญเติบโต
Human Genetics and Developmental Biology
3000199* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 1
Medical Professional Development I
3000257 การคิดเชิงวิพากษ์ เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย
Critical Thinking, Medical Ethics and Laws
3000273 ระบบต่อมไร้ท่อ 1
Endocrine System I
3000281 ชีวิตมนุษย์
Human Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์**
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์**
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์**
รวม
* ศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา
** เลือกเรียนรายวิชาในกลุม่ วิชาดังกล่าวให้ครบ 9 หน่วยกิตภายใน 2 ภาคการศึกษา

รวมไม่เกิน 22 (21) หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3
3
3
22
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ปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1
รหัสรำยวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
3000260 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
Musculoskeletal System I
3000262 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2
Musculoskeletal System II
3000264 ระบบทางเดินหายใจ 1
Respiratory System I
3000266 ระบบหัวใจหลอดเลือด 1
Cardiovascular System I
3000268 ระบบทางเดินอาหาร 1
Alimentary System I
3000269 ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
Urinary System I
3000271 ระบบเจริญพันธุ์ 1
Reproductive System I
3000278 ประสาทศาสตร์
Neuroscience
3000299* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 2
Medical Professional Development II
3000364 หลักภูมิคุ้มกันวิทยา
Principle of Immunology
รวม
* ศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา

รวม 21 (20) หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(0-4-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
4(3-2-7)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
20
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ปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2
รหัสรำยวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
3000283 เวชพันธุศาสตร์และคัพภวิทยาคลินิก
Medical Genetics and Clinical Embryology
3000299* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 2
Medical Professional Development II
3000366 หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
Principle of Medical Microbiology and Parasitology
3000369 พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรค
Foundation Pathology of Diseases
3000370 หลักเภสัชวิทยา
Principle of Pharmacology
3000372 โลหิตวิทยาคลินิกและการติดเชื้อทั่วร่างกาย
Clinical Hematology and Systemic
3000373 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
Integumentary System and Related Connective Tissues
3000375 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
Musculoskeletal System and Related Connective Tissues
3000385 ระบบต่อมไร้ท่อ 2
Endocrine Systems II
รวม
* ศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา

รวม

17 (16) หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
17
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ปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1
รหัสรำยวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
3000376 ระบบทางเดินหายใจ 2
Respiratory System II
3000378 ระบบหัวใจหลอดเลือด 2
Cardiovascular System II
3000380 ระบบทางเดินอาหาร 2
Alimentary System II
3000381 ระบบทางเดินปัสสาวะ 2
Urinary System II
3000383 ระบบเจริญพันธุ์ 2
Reproductive System II
3000384 ประสาทศาสตร์คลินิก
Clinical Neuroscience
3000386 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและการติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
Clinical Immunology and Infections in Immunocompromised Host
3000388 พยาธิสภาพทางจิต
Psychopathology
3000399* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 3
Medical Professional Development III
วิชาเลือกเสรี
รวม
* ศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา
รวม 24 (23) หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2
รหัสรำยวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
5500300 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับวิชาชีพแพทย์ 3
Foundation English for Medical Profession III
3000396 การสร้างเสริมสุขภาพ
Health Promotion
3000399* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 3
Medical Professional Development III
3000401 พื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก
Foundation of Clinical Competency
3000406 เวชศาสตร์ชุมชน 1
Community Medicine I
3000457 จริยศาสตร์คลินิกและกฎหมาย
Clinical Ethics and Laws
กลุ่มวิชาสหศาสตร์
กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
รวม
* ศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา
รวม 16 (15) หน่วยกิต

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-3-0)
6
23

หน่วยกิต
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
4(2-4-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3
4
16
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ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2
รหัสรำยวิชำ

3000403
3000405
3000441
3000443
3000445
3000451

ชื่อรำยวิชำ

พื้นฐานรังสีวิทยาวินิจฉัย
Foundation of Diagnostic Radiology
พื้นฐานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
Foundation of Nuclear Medicine, Therapeutic Radiology and
Oncology
ทฤษฎีทางอายุรศาสตร์
Theory in Medicine
สมรรถนะทางอายุรศาสตร์ 1
Competency in Medicine I
การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 1
Performance in Medicine I
ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์
Theory in Surgery

หน่วยกิต

2(1-2-3)
1(1-0-2)
3(1-4-4)
3(0-6-3)
2(0-6-0)
4(2-4-6)

3000453

สมรรถนะทางศัลยศาสตร์ 1
Competency in Surgery I

3(0-6-3)

3000455

การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 1
Performance in Surgery I

2(0-6-0)

3000461
3000463
3000465
3000471
3000473

ทฤษฎีทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Theory in Obstetrics and Gynecology
สมรรถนะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1
Competency in Obstetrics and Gynecology I
การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1
Performance in Obstetrics and Gynecology I
ทฤษฎีทางกุมารเวชศาสตร์
Theory in Pediatrics
สมรรถนะทางกุมารเวชศาสตร์ 1
Competency in Pediatrics I

การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 1
Performance in Pediatrics I
การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 4
3000499*
Medical Professional Development IV
รวม

3000475

* ศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา

รวม

37 หน่วยกิต

3(1-4-4)
3(0-6-3)
2(0-6-0)
3(1-4-4)
3(0-6-3)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
37
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ปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2
รหัสรำยวิชำ

ชื่อรำยวิชำ

3000502* มูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์
Evidence-Based Medicine
3000505 การบริบาลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
Chronic and Palliative Care
3000507 จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต
Psychiatry and Mental Health
3000523 จักษุวิทยา
Ophthalmology
3000525 โสต ศอ นาสิกวิทยา
Otolaryngology
3000527 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation Medicine
3000531 ทฤษฎีทางออร์โธปิดิกส์
Theory in Orthopedics
3000533 สมรรถนะและการปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 1
Competency and Performance in Orthopedics I
3000535 วิสัญญีวิทยาและการบริบาลผู้ป่วยวิกฤติ
Anesthesiology and Critical Care
3000537 วิทยาการบาดเจ็บ
Traumatology
3000539 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1
Emergency Medicine I
3000541 ทฤษฎีทางเวชศาสตร์ชุมชน
Theory in Community Medicine
3000543 การปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์ชุมชน
Performance in Community Medicine
3000545 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว
Ambulatory and Family Medicine
3000547 นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine
3000591 บทนาเวชปฏิบัติ
Introduction to Clinical Clerkship
3000599* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ 5
Medical Professional Development V
กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
รวม
* ศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา
รวม 52 หน่วยกิต

หน่วยกิต

3(2-2-5)
4(1-8-3)
4(2-4-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(0-5-1)
4(2-6-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(0-6-0)
4(2-5-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-3-0)
10
52
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ปีที่ 6 ภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2
รหัสรายวิชา

3000625
3000633
3000637
3000639
3000643
3000645
3000647
3000653
3000655
3000657
3000663
3000665
3000667
3000673
3000675
3000677
3000679*

ชื่อรายวิชา

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
Performance in Community Hospital
สมรรถนะและการปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 2
Competency and Performance in Orthopedics II
การปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์
Performance in Orthopedics
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2
Emergency Medicine II
สมรรถนะทางอายุรศาสตร์ 2
Competency in Medicine II
การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 2
Performance in Medicine II
การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 3
Performance in Medicine III
สมรรถนะทางศัลยศาสตร์ 2
Competency in Surgery II
การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 2
Performance in Surgery II
การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 3
Performance in Surgery III
สมรรถนะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2
Competency in Obstetrics and Gynecology II
การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2
Performance in Obstetrics and Gynecology II
การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 3
Performance in Obstetrics and Gynecology III
สมรรถนะทางกุมารเวชศาสตร์ 2
Competency in Pediatrics II
การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 2
Performance in Pediatrics II
การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 3
Performance in Pediatrics III
การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 6
Medical Professional Development VI
กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน
รวม

* ศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา

รวม 39 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)
*3.1.6 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ภาคผนวก ข)

หน่วยกิต

1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(0-4-2)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-4-2)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-4-2)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
2(0-4-2)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
12
39
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ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดในภาคผนวก จ(1))
อาจารย์ประจาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต/แพทยศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิ ตชั้น สู ง วิทยาศาสตรดุษฎี บั ณ ฑิ ต/ปรัช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต และวุฒิ บั ตรหรือ
หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม จากสถาบันทั้งภายใน
และต่างประเทศ จานวน 398 คน จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการได้ดังนี้
ศาสตราจารย์
58
คน
รองศาสตราจารย์
136
คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
94
คน
อาจารย์
110
คน
3.2.2 อาจารย์พิเศษ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์จะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งในแต่ละภาคการศึกษา
3.2.2.1 อาจารย์พิเศษจากสถาบันร่วมผลิต (ภาคผนวก จ(2)) ซึ่งทาการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มพิเศษ และหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่
 อาจารย์พิเศษ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกอบด้วยอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวุฒิบัตรหรือ
หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากสถาบันทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ จานวน 220 คน
 อาจารย์พิเศษ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประกอบด้วยอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 102 คน
 อาจารย์พิเศษ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี
ประกอบด้วยอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 157 คน
 อาจารย์พิเศษ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกอบด้วยอาจารย์ซึ่ง
มีคุณวุฒิ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
และวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จานวน 202 คน
3.2.2.2 อาจารย์พิเศษอื่นๆ ได้แก่
 อาจารย์จากคณะ/สถาบันอื่นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
 แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล และสถานบริการสาธารณสุขอื่น ของกระทรวงสาธารณสุข
 แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร
 แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่น
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกาหนดให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ศึกษาและฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ ในสถานที่
ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจริง ได้แก่ คลินิกผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยและหน่วยบริบาล
ผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลหลักของสถาบันร่วมผลิตและโรงพยาบาลสมทบภายใต้การดูแลให้คาปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิดจากอาจารย์แพทย์
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ ดาเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่ า งๆเพื่ อ ให้ มี สั ม ฤทธิ ผ ลตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ลอดระยะเวลาการศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 1-12 ได้แก่
(1) การวินิจฉัยทางคลินิก (Clinical diagnosis)
(2) การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ (Patient investigation)
(3) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient management)
(4) หัตถการ (Procedures)
(5) การสื่อสารเชิงวิชาชีพ (Professional communication)
(6) การบริบาลแบบองค์รวม (Holistic care)
(7) เวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ (Medical ethics and professional laws)
(8) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking)
(9) ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Basic and clinical
sciences)
(10) บทบาทแพทย์และความรับผิดชอบต่อสังคม (Roles of doctor and social responsibility)
(11) การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพและเชิงปัจเจกบุคคล (Professional and personal development)
(12) ภาวะผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น (Leadership and teamwork)
4.2 ช่วงเวลา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดประสบการณ์ภาคสนามให้แก่นิสิตตลอด
หลักสูตรในรายวิชาดังต่อไปนี้
3000199 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 1
1(0-3-0)
Medical Professional Development I
3000299 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 2
1(0-3-0)
Medical Professional Development II
3000399 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 3
1(0-3-0)
Medical Professional Development III
3000499 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 4
1(0-3-0)
Medical Professional Development IV
3000599 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 5
1(0-3-0)
Medical Professional Development V
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การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 6
Medical Professional Development VI
การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 1
Performance in Medicine I
การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 1
Performance in Surgery I

1(0-3-0)

การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1
Performance in Obstetrics and Gynecology I
การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 1
Performance in Pediatrics I
การบริบาลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
Chronic and Palliative Care
สมรรถนะและการปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 1
Competency and Performance in Orthopedics I
วิสัญญีวิทยาและการบริบาลผู้ป่วยวิกฤติ
Anesthesiology and Critical Care
การปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์ชุมชน
Performance in Community Medicine
เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว
Ambulatory and Family Medicine
การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
Performance in Community Hospital
สมรรถนะและการปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 2
Competency and Performance in Orthopedics 2

2(0-6-0)

3000637

การปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์
Performance in Orthopedics

1(0-3-0)

3000639

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2
Emergency Medicine II
การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 2
Performance in Medicine II
การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 3
Performance in Medicine III
การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 2
Performance in Surgery II
การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 3
Performance in Surgery III

1(0-3-0)

3000445
3000455
3000465
3000475
3000505
3000533
3000535
3000543
3000545
3000625
3000633

3000645
3000647
3000655
3000657

2(0-6-0)
2(0-6-0)

2(0-6-0)
4(1-8-3)
2(0-5-1)
4(2-6-4)
2(0-6-0)
4(2-5-5)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)

- 49 3000665
3000667
3000675
3000677

การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2
Performance in Obstetrics and Gynecology II
การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 3
Performance in Obstetrics and Gynecology III

1(0-3-0)

การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 2
Performance in Pediatrics II
การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 3
Performance in Pediatrics III

1(0-3-0)

2(0-6-0)

2(0-6-0)

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ประสบการณ์ภาคสนามเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาข้างต้น โดยนิสิตจะได้ฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามทั้งในเวลาราชการ การอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
นอกเวลาราชการ
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำโครงงำนหรืองำนวิจัย (ถ้ำมี)
- ไม่มี -
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หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
 ความสามารถในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
และความสนใจ

 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะ
การสืบค้นข้อมูล/การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 ความเป็นนานาชาติ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
 เพิ่ ม ระยะเวลาและมี ก ารจั ด กลุ่ ม วิ ช าเฉพาะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สมรรถนะผู้ เรี ย น (student-selected components) ตาม
ศักยภาพ ความสนใจและคุณสมบัติของที่นิสิตเข้าศึกษา
 จัดให้มีกลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์เพื่อ ให้นิสิตได้
รู้จักตนเองและสามารถพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ
 จัดกิจกรรมแนะนาการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้พูดคุย
และพบปะอาจารย์ผู้สอนในศาสตร์ที่ตนสนใจเป็นพิเศษ
 มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความสาคัญกับผู้เรียนและเน้น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ Problem-based learning (PBL),
tutorial, group discussion, individual report การสัมมนา
การฝึกภาคสนาม การทาโครงการต่างๆ (เช่น รายวิชาแพทย์กับ
สังคม และรายวิชาการคิดเชิงวิพากษ์ เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย)
และการปฏิบตั ิงานบนหอผู้ป่วย (workplace-based learning)
เป็นต้น
 มีรายวิชาที่สอนให้นิสติ ค้นคว้าและคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลด้วยตนเอง เช่น รายวิชา Evidence-based medicine
 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย มีระบบ wireless
internet และสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์จานวนมาก ได้แก่
e-learning, e-lecture, e-book และ e-journal ซึ่งเอื้อต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
 สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการนอกหลักสูตรทั้ง
ภายในคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ
โครงการของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ องค์การบริหาร
สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
แห่งประเทศไทย International Federation of Medical
Students' Associations (IFMSA) และ Asian Medical
Students' Associations (AMSA) เป็นต้น
 สนับสนุนให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
ในต่างประเทศ โดยทางคณะแพทยศาสตร์ได้แสวงหาความ
ร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
นิสิต รวมถึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
 ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติ ได้แก่ การ
ประชุม IFMSA และ AMSA การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
เป็นต้น
 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้นิสิตได้ทาวิจัยตามศักยภาพ
และสนับสนุนทุนนาเสนอผลงานในต่างประเทศ
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กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน
ผลกำรเรียนรู้
1. การวินิจฉัยทางคลินิก (Clinical diagnosis) หมายถึง
1.1 ความสามารถในการสัมภาษณ์ประวัติ
(History taking)
1.2 ความสามารถในการตรวจร่างกาย
(Physical examination)
1.3 ความสามารถในการประมวลข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อ
ระบุปัญหาของผูป้ ่วยตลอดจนให้การวินิจฉัย
และวินิจฉัยแยกโรค
(Problem listing and making diagnosis &
differential diagnosis)

-

2. การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient investigation) หมายถึง
2.1 ความสามารถในการเลือกใช้การทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล ซึง่
รวมถึงการระบุข้อบ่งชี้ การเตรียมผู้ป่วย
การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ
(Laboratory, radiological, and
other patient investigations)

-

-

กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
การสังเกตการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจริง
การประเมินในสถานการณ์จาลองด้วย OSCE
การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอบ
ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ ได้แก่ MCQs, EMIs,
SAQs, short essay questions และ MEQs เป็นต้น
การสอบรายยาว
การประเมินรายงานผู้ป่วย
การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
การประเมินบันทึกการปฏิบัติงาน (logbook) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของแฟ้มสะสมงาน
-51-

-

กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้
การสอนสาธิต
การสอนข้างเตียง การสอนในห้องผ่าตัดและการสอน
ในบริบททางคลินิกอื่นๆ
การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของ
อาจารย์
การปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ ยในฐานะส่วนหนึง่ ของทีม
แพทย์
การฝึกเขียนรายงานผูป้ ่วย
การสอนแบบบรรยาย หรือบรรยายกึ่งอภิปราย
การสอนกลุ่มย่อยแบบ tutorial หรือแบบอื่นๆ โดยใช้
กรณีศึกษาหลายตัวอย่างเพื่อให้นิสิตสังเกตหาข้อ
แตกต่าง (compare & contrast)
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based
learning)
การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ
การสอนสาธิตร่วมกับการฝึกในห้องปฏิบัติการ
การลงมือตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การดูแลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึง่ ของทีมแพทย์
การสอนกลุ่มย่อยแบบบรรยายกึ่งอภิปราย โดยใช้
ตัวอย่างภาพรังสีหลายตัวอย่างเพื่อให้นิสิตสังเกตหา
ข้อแตกต่าง (compare & contrast)
การสอนกลุ่มย่อยแบบ tutorial หรือแบบอื่นๆ โดยใช้
กรณีศึกษาหลายตัวอย่างเพื่อฝึกการตัดสินใจส่งตรวจ

-

การสังเกตการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจริง
การประเมินในสถานการณ์จาลองด้วย OSCE
การสอบการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (ภาคปฏิบตั ิ)
การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอบ
ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ ได้แก่ MCQs, EMIs,
SAQs, short essay questions และ MEQs เป็นต้น
- การสอบรายยาว
- การประเมินรายงานผู้ป่วย

- 52 ผลกำรเรียนรู้
2.2 ความสามารถแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยและการ
ติดตามผลการรักษา
(Interpretation of laboratory,
radiological, and other patient
investigations)
3. การดูแลรักษาผู้ปว่ ย (Patient management)
หมายถึง ความสามารถในการดูแลสุขภาพประชาชน
ทั่วไป และดูแลรักษาผู้ปว่ ยอย่างสมเหตุผล

-

-

กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
- การประเมินบันทึกการปฏิบัติงาน (logbook) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของแฟ้มสะสมงาน

- การสังเกตการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจริง
- การประเมินในสถานการณ์จาลองด้วย OSCE
- การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอบ
ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ ได้แก่ MCQs, EMIs,
SAQs, short essay questions และ MEQs เป็นต้น
- การสอบรายยาว
- การประเมินรายงานผู้ป่วย
- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
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กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้
ทางห้องปฏิบัติการและฝึกแปลผล
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based
learning)
การอภิปรายเหตุผลในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผู้ปว่ ย
การสอนแบบบรรยาย หรือบรรยายกึ่งอภิปราย
การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ
การสอนกลุ่มย่อยแบบ tutorial หรือแบบอื่นๆ โดยใช้
กรณีศึกษาหลายตัวอย่างเพื่อให้นิสิตสังเกตหาข้อ
แตกต่าง (compare & contrast)
การสอนแบบบรรยาย หรือบรรยายกึ่งอภิปราย
การสอนข้างเตียง การสอนในห้องผ่าตัด/ห้องคลอด
และการสอนในบริบททางคลินกิ อื่นๆ
การฝึกปฏิบัติสงั่ การรักษากับผูป้ ่วยจริงภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์
การปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ ยในฐานะส่วนหนึง่ ของทีม
แพทย์
การอภิปรายเหตุผลในการสั่งการรักษาซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของรายงานผู้ปว่ ย
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based
learning)
การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ
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4. หัตถการ (Procedures) หมายถึง ความสามารถในการ
ทาหัตถการทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึง การระบุข้อบ่งชี้
การเตรียมผู้ป่วย และการลงมือทาหัตถการเพื่อนาไปสู่
การวินิจฉัย และ/หรือ การดูแลรักษาผู้ป่วย

-

5. การสื่อสารเชิงวิชาชีพ (Professional
communication) หมายถึง
5.1 ความสามารถในการให้ความรู้ทางการ
แพทย์แก่ประชาชนทั่วไป
(Patient education)
5.2 ความสามารถในการให้คาแนะนาและ
การให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ป่วยและญาติ
ให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling)
5.3 ความสามารถในการบันทึกเวชระเบียน
(Medical record) เขียนใบรับรองแพทย์
(Medical certificate) และใบส่งต่อผู้ป่วย
(Referral letter)

-

-

กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
การประเมินในสถานการณ์จาลองด้วย OSCE
การสอบหัตถการ (ภาคปฏิบัต)ิ
การสังเกตการทาหัตถการในผู้ปว่ ยจริง
การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอบ
ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ ได้แก่ MCQs, EMIs,
SAQs, short essay questions และ MEQs เป็นต้น
การประเมินรายงานผู้ป่วย (การดูแลภาวะแทรกซ้อนหลัง
การทาหัตถการ)
การประเมินบันทึกการปฏิบัติงาน (logbook) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของแฟ้มสะสมงาน
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-

กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้
การสอนสาธิต
การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของ
อาจารย์
การปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ ยในฐานะส่วนหนึง่ ของทีม
แพทย์
การสอนข้างเตียง การสอนในห้องผ่าตัด/ห้องคลอด
และการสอนในบริบททางคลินกิ อื่นๆ
การสอนแบบบรรยาย หรือบรรยายกึ่งอภิปราย
การสอนกลุ่มย่อยแบบ tutorial หรือแบบอื่นๆ
การอภิปรายการดูแลภาวะแทรกซ้อนหลังการทา
หัตถการซึ่งเป็นส่วนหนึง่ ของรายงานผู้ป่วย
การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ
การสอนสาธิต
การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของ
อาจารย์
การปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ ยในฐานะส่วนหนึง่ ของทีม
แพทย์
การสอนข้างเตียง การสอนในห้องผ่าตัดและการสอน
ในบริบททางคลินิกอื่นๆ
การสอนแบบบรรยาย หรือบรรยายกึ่งอภิปราย
การสอนกลุ่มย่อยแบบ tutorial หรือแบบอื่นๆ
การใช้แฟ้มสะสมงาน
การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

- การประเมินในสถานการณ์จาลองด้วย OSCE หรือวิธีการ
ประเมินอื่นๆ
- การสังเกตการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจริง
- การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอบ
ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ ได้แก่ MCQs, EMIs,
SAQs, short essay questions และ MEQs เป็นต้น
- การสอบรายยาว
- การประเมินรายงานผู้ป่วย
- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
- การประเมิน reflection sheet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้ม
สะสมงาน
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6. การบริบาลแบบองค์รวม (Holistic care) หมายถึง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการบริบาลแบบ
องค์รวมในการตรวจวินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน
การเจ็บป่วย และการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งทางร่างกาย
จิตใจ สังคมและปัญญา ในสภาพที่เป็นปัจเจกและใน
สภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคม โดย
คานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

-

7. เวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ (Medical ethics
and professional laws) หมายถึง ความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้ด้านเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการบริบาลผูป้ ่วย

-

กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้

- การประเมินรายงานการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของแฟ้มสะสมงาน
- การประเมินในสถานการณ์จาลองด้วย OSCE
- การสังเกตการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจริง
- การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอบ
ข้อเขียนด้วย short essay questions หรือ MEQs
- การประเมิน reflection sheet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้ม
สะสมงาน
- การประเมินรายงานผู้ป่วย
- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย

- การประเมิน reflection sheet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้ม
สะสมงาน
- การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอบ
ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ ได้แก่ short essay
questions, MCQs, EMIs, SAQs และ MEQs เป็นต้น
- การสังเกตการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจริง
- การประเมินในสถานการณ์จาลองด้วย OSCE
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-

กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ
การเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดขี องอาจารย์ (role
model)
การสอนข้างเตียง การสอนในห้องผ่าตัด/ห้องคลอด
และการสอนในบริบททางคลินกิ อื่นๆ
การปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ ยในฐานะส่วนหนึง่ ของทีม
แพทย์
การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของ
อาจารย์
การใช้กรณีศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแบบ
บรรยาย การบรรยายกึ่งอภิปราย การอภิปรายกลุ่ม
ใหญ่ การอภิปรายกลุ่มย่อย
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based
learning)
การใช้แฟ้มสะสมงาน
การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ
การเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดขี องอาจารย์ (role
model)
การสอนแบบบรรยาย การบรรยายกึ่งอภิปราย และ/
หรือการอภิปรายกลุ่มใหญ่โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ
การอภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อย
การสอนข้างเตียง การสอนในห้องผ่าตัด/ห้องคลอด
และการสอนในบริบททางคลินกิ อื่นๆ
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-

-

กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย

- การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอบ
ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ ได้แก่ MCQs, EMIs,
SAQs, short essay questions และ MEQs เป็นต้น
- การสังเกตการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจริง
- การประเมินในสถานการณ์จาลองด้วย OSCE
- การประเมิน reflection sheet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้ม
สะสมงาน
- การสอบรายยาว
- การประเมินกระบวนการคิดจากการอภิปรายในรายงาน
ผู้ป่วย
- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
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8. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) หมายถึง
ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถประยุกต์
หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในการบริบาลผูป้ ่วย

-

กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้
การปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ ยในฐานะส่วนหนึง่ ของทีม
แพทย์
การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของ
อาจารย์
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based
learning)
การใช้แฟ้มสะสมงาน
การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ
การเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดขี องอาจารย์ (role
model)
การสอนข้างเตียง การสอนในห้องผ่าตัด/ห้องคลอด
และการสอนในบริบททางคลินกิ อื่นๆ
การใช้กรณีศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแบบ
บรรยาย การบรรยายกึ่งอภิปราย การอภิปรายกลุ่ม
ใหญ่ การอภิปรายกลุ่มย่อย
การปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ ยในฐานะส่วนหนึง่ ของทีม
แพทย์
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based
learning)
การฝึกเขียนรายงานผูป้ ่วย
การใช้แฟ้มสะสมงาน
การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ
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9. ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (Basic and clinical sciences)
หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้
วิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐานและความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิกในการบริบาลผูป้ ่วย

-

กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
- การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอบ
ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ ได้แก่ MCQs, EMIs,
SAQs, short essay questions และ MEQs เป็นต้น
- การสังเกตการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจริง
- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย

- การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย การ
ปฏิบัติงานทางคลินิก และในกิจกรรมการเรียนต่างๆ แบบ
360 องศา
- การประเมิน reflection sheet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้ม
สะสมงาน
- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
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10. บทบาทแพทย์และความรับผิดชอบต่อสังคม (Roles
of doctor and social responsibility) หมายถึง
ความเข้าใจสภาวะทางจิต สังคมและปัญญา
(Psychosocial and spiritual) ของผู้ป่วยและญาติ
การมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะแพทย์ นักวิจัย
ครู รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ/ระบบ
คุณภาพ และสมาชิกขององค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมไทยและสังคมโลก

กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้
การสอนแบบบรรยาย หรือบรรยายกึ่งอภิปราย
การสอนกลุ่มย่อยแบบ tutorial หรือแบบอื่นๆ
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based
learning)
การสอนข้างเตียง การสอนในห้องผ่าตัด/ห้องคลอด
และการสอนในบริบททางคลินกิ อื่นๆ
การปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ ยในฐานะส่วนหนึง่ ของทีม
แพทย์
การฝึกเขียนรายงานผูป้ ่วย
การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดขี องอาจารย์ (role
model)
การใช้การประเมินผลเพื่อกากับและหล่อหลอม
พฤติกรรมนิสิต
การปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ ยในฐานะส่วนหนึง่ ของทีม
แพทย์
การใช้กรณีศึกษาในการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มใหญ่/
กลุ่มย่อย
การสอนข้างเตียง การสอนในห้องผ่าตัดและการสอน
ในบริบททางคลินิกอื่นๆ
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based
learning)
การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ
การเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร

- 57 ผลกำรเรียนรู้
11. การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพและเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and personal development)
หมายถึง ความใฝ่รู้ ความสามารถในการประเมินตนเอง
คิดสะท้อน รู้จักวิธีการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และนาเสนออย่าง
สร้างสรรค์ สามารถเพิ่มพูนความความรู้ความสามารถ
ของตนเองเชิงวิชาชีพและเชิงปัจเจกบุคคล และ
สามารถดูแลสุขภาวะของตนเอง สามารถบริหารเวลา
ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง

-

-

กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานทางคลินิก และใน
กิจกรรมการเรียนต่างๆ
การประเมิน reflection sheet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้ม
สะสมงาน
การประเมินสมรรถนะในการสืบค้นข้อมูลในสถานการณ์
จาลอง

- การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานทางคลินิก และใน
กิจกรรมการเรียนต่างๆ โดยเพื่อนร่วมชั้น (peer
assessment) แพทย์ประจาบ้านและอาจารย์
- การประเมิน reflection sheet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้ม
สะสมงาน
- การประเมินผลงานที่กลุ่มได้รับมอบหมาย
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12. ภาวะผู้นาและการทางานร่วมกับผู้อื่น (Leadership
and teamwork) หมายถึง ความสามารถในการทางาน
ร่วมกับแพทย์และบุคลากรสาขาวิชาชีพสุขภาพ เป็น
ผู้นาและสมาชิกกลุ่มทีด่ ีในการทางานร่วมกับผู้อนื่ โดย
สามารถสื่อสาร วางแผน ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
และแก้ไขข้อขัดแย้งในการทางานร่วมกัน รวมทั้งมี
ความสามารถในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
พัฒนา

-

กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้
การเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดขี องอาจารย์ (role
model)
การใช้การประเมินผลเพื่อกากับและหล่อหลอม
พฤติกรรมนิสิต
การปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ ยในฐานะส่วนหนึง่ ของทีม
แพทย์
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based
learning)
การฝึกปฏิบัติสบื ค้นข้อมูล
การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ
การมอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตร่วมกันศึกษา/ฝึก
ปฏิบัติ
การเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดขี องอาจารย์ (role
model)
การใช้การประเมินผลเพื่อกากับและหล่อหลอม
พฤติกรรมนิสิต
การปฏิบัติงานดูแลผู้ปว่ ยในฐานะส่วนหนึง่ ของทีม
แพทย์
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based
learning)
การเรียนแบบกลุ่มย่อยแบบต่างๆ

- 58 3. แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping)

O4

O5

O6

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O3

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

O2

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O1

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

ความรับผิดชอบรองของรายวิชา

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)



การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา

การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)



หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

5500112
5500123
5500124
5500300
3000106
3000257







กลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์







กลุ่มสหศาสตร์







กลุ่มมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1
Experiential English I
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2
Experiential English II
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับวิชาชีพแพทย์ 1
Foundation English for Medical Profession I
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับวิชาชีพแพทย์ 2
Foundation English for Medical Profession II
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับวิชาชีพแพทย์ 3
Foundation English for Medical Profession III
แพทย์กับสังคม
Doctor and Society
การคิดเชิงวิพากษ์ เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย
Critical Thinking, Medical Ethics and Laws
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5500111

กลุ่มสังคมศาสตร์





























Human Life
3000396 การสร้างเสริมสุขภาพ
Health Promotion

O6

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O5

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

3000281 ชีวิตมนุษย์

O4

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

O3

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเฉพาะทางการแพทย์ (กลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์)





หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเฉพาะทางการแพทย์ (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
3000103 เคมีทางการแพทย์
Medical Chemistry
3000105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
Medical Physics
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3000199 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 1
Medical Professional Development I
3000299 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 2
Medical Professional Development II
3000399 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 3
Medical Professional Development III
3000499 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 4
Medical Professional Development IV
3000599 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 5
Medical Professional Development V
3000679 การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 6
Medical Professional Development VI

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9









O11

O12










































O10

ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

O5

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O3
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3000109 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐาน
Fundamentals of Cell and Molecular Biology
3000111 พื้นฐานชีววิทยาเนื้อเยีอ่ และการทางานของมนุษย์
Fundamentals of Tissue Biology and Human Function
3000113 ชีวเคมีทางการแพทย์และโภชนาการ
Medical Biochemistry and Nutrition
3000115 ระบาดวิทยาพื้นฐานและชีวสถิติ
Basic Epidemiology and Biostatistics
3000117 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment
3000119 มนุษยพันธุศาสตร์และชีววิทยาของการเจริญเติบโต
Human Genetics and Developmental Biology
3000260 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
Musculoskeletal System I
3000262 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2
Musculoskeletal System II
3000264 ระบบทางเดินหายใจ 1
Respiratory System I
3000266 ระบบหัวใจหลอดเลือด 1
Cardiovascular System I
3000268 ระบบทางเดินอาหาร 1
Alimentary System I
3000269 ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
Urinary System I
3000271 ระบบเจริญพันธุ์ 1
Reproductive System I

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10





O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

O5

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O3
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3000273 ระบบต่อมไร้ท่อ 1
Endocrine System I
3000278 ประสาทศาสตร์
Neuroscience
3000283 เวชพันธุศาสตร์และคัพภวิทยาคลินิก
Medical Genetics and Clinical Embryology
3000364 หลักภูมิคุ้มกันวิทยา
Principle of Immunology
3000366 หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
Principle of Medical Microbiology and Parasitology
3000369 พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรค
Foundation Pathology of Diseases
3000370 หลักเภสัชวิทยา
Principle of Pharmacology
3000372 โลหิตวิทยาคลินิกและการติดเชื้อทั่วร่างกาย
Clinical Hematology and Systemic
3000373 ระบบผิวหนังและเนื้อเยือ่ เกี่ยวพันที่เกีย่ วข้อง
Integumentary System and Related Connective Tissues
3000375 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกีย่ วข้อง
Musculoskeletal System and Related Connective Tissues
3000376 ระบบทางเดินหายใจ 2
Respiratory System II
3000378 ระบบหัวใจหลอดเลือด 2
Cardiovascular System II
3000380 ระบบทางเดินอาหาร 2
Alimentary System II

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9













O12






































































O11







   

O10

ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)



O6

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)



O5

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O3





  















หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเฉพาะทางการแพทย์ (กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก)
3000401 พื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก
Foundation of Clinical Competency
3000406 เวชศาสตร์ชุมชน 1
Community Medicine I
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3000381 ระบบทางเดินปัสสาวะ 2
Urinary System II
3000383 ระบบเจริญพันธุ์ 2
Reproductive System II
3000384 ประสาทศาสตร์คลินิก
Clinical Neuroscience
3000385 ระบบต่อมไร้ท่อ 2
Endocrine Systems II
3000386 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและการติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง Clinical
Immunology and Infections in Immunocompromised Host
3000388 พยาธิสภาพทางจิต
Psychopathology
3000403 พื้นฐานรังสีวิทยาวินิจฉัย
Foundation of Diagnostic Radiology
3000405 พื้นฐานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
Foundation of Nuclear Medicine, Therapeutic Radiology and Oncology
3000457 จริยศาสตร์คลินิกและกฎหมาย
Clinical Ethics and Law
3000502 มูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์
Evidence-Based Medicine

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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3000455 การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 1
Performance in Surgery I





 







   




 




    
   







 



















O11

O12
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O10






3000453 สมรรถนะทางศัลยศาสตร์ 1
Competency in Surgery I

3000465 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1
Performance in Obstetrics and Gynecology I
3000471 ทฤษฎีทางกุมารเวชศาสตร์
Theory in Pediatrics
3000473 สมรรถนะทางกุมารเวชศาสตร์ 1
Competency in Pediatrics I
3000475 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 1
Performance in Pediatrics I

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9



3000445 การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 1
Performance in Medicine I
3000451 ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์
Theory in Surgery

3000461 ทฤษฎีทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Theory in Obstetrics and Gynecology
3000463 สมรรถนะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1
Competency in Obstetrics and Gynecology I

O6

ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O5

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O3

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

3000441 ทฤษฎีทางอายุรศาสตร์
Theory in Medicine
3000443 สมรรถนะทางอายุรศาสตร์ 1
Competency in Medicine I

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)



 

























 









 



 







 









 









 









 









 



O12







O11







O10

ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

O6

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O5

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

O3
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3000505 การบริบาลผู้ปว่ ยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
Chronic and Palliative Care
3000507 จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต
Psychiatry and Mental Health
3000523 จักษุวิทยา
Ophthalmology
3000525 โสต ศอ นาสิกวิทยา
Otolaryngology
3000527 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation Medicine
3000531 ทฤษฎีทางออร์โธปิดกิ ส์
Theory in Orthopedics
3000533 สมรรถนะและการปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 1
Competency and Performance in Orthopedics I
3000535 วิสัญญีวิทยาและการบริบาลผู้ป่วยวิกฤติ
Anesthesiology and Critical Care
3000537 วิทยาการบาดเจ็บ
Traumatology
3000539 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1
Emergency Medicine I
3000541 ทฤษฎีทางเวชศาสตร์ชุมชน
Theory in Community Medicine
3000543 การปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์ชุมชน
Performance in Community Medicine
3000545 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว
Ambulatory and Family Medicine

O2

การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9






















 









 









 









 







 





















 







 



     




 



O10





















O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6









































































การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)



การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)



O5

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

3000639 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2
Emergency Medicine II
3000643 สมรรถนะทางอายุรศาสตร์ 2
Competency in Medicine II
3000645 การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 2
Performance in Medicine II
3000647 การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 3
Performance in Medicine III
3000653 สมรรถนะทางศัลยศาสตร์ 2
Competency in Surgery II
3000655 การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 2
Performance in Surgery II
3000657 การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 3
Performance in Surgery III

O4
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3000637 การปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์
Performance in Orthopedics

O3

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

3000547 นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine
3000591 บทนาเวชปฏิบัติ
Introduction to Clinical Clerkship
3000625 การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
Performance in Community Hospital
3000633 สมรรถนะและการปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 2
Competency and Performance in Orthopedics 2

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)



O6

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

O5

























การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O4
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3000673 สมรรถนะทางกุมารเวชศาสตร์ 2
Competency in Pediatrics II
3000675 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 2
Performance in Pediatrics II
3000677 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 3
Performance in Pediatrics III

O3

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

3000663 สมรรถนะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2
Competency in Obstetrics and Gynecology II
3000665 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2
Performance in Obstetrics and Gynecology II
3000667 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 3
Performance in Obstetrics and Gynecology III

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย
3000390 โครงการวิจัยอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 1
Research Projects in Medical Molecular Biology and Genetics I
3000604 ประสบการณ์การวิจยั 1
Research Experience I
3000605 ประสบการณ์การวิจยั 2
Research Experience II
3000606 ประสบการณ์การวิจยั 3
Research Experience III
3000607 โครงการวิจัยอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 2
Research Projects in Medical Molecular Biology and Genetics II
3000616 ประสบการณ์การวิจยั 4
Research Experience IV

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10





O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

O5

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O3
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3000617 การเขียนรายงานวิจยั
Research Report Writing
3000626 ประสบการณ์การวิจยั 5
Research Experience V
3000627 การเขียนรายงานวิจยั 2
Research Report Writing II
3004601 การวิจยั ทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชไอวี 1
Research in HIV Immunology I
3004602 การวิจยั ทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชไอวี 2
Research in HIV Immunology II
3005302 โครงการวิจัยทางชีวเคมีทางการแพทย์
Research Projects in Medical Biochemistry
3005304 อณูชีววิทยาทางการแพทย์
Medical Molecular Biology
3008332 ประสบการณ์การวิจยั ทางการแพทย์
Research Experience in Medicine
3008340 ประสบการณ์การวิจยั โรคเขตร้อน
Research Experience in Tropical Diseases
3009328 โครงงานวิจัยทางพยาธิวิทยาในระดับจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
Ultrastructural Research Project in Pathology
3010338 ประสบการณ์การวิจยั ทางเภสัชวิทยา
Research Experience in Pharmacology
3010340 ชีววิทยาเซลล์ต้นกาเนิด
Stem Cell Biology
3017314 ประสบการณ์การวิจยั ทางสรีรวิทยา 1
Research Experience in Physiology I

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6





 











 











 







 


















กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะอื่น
3000392 ทักษะการเรียนรู้สาหรับนิสิตแพทย์
Learning Skills for Medical Students
3000394 ประสบการณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐาน
Basic Medical Sciences Experience
3000601 ประสบการณ์ทางคลินิก 1
Clinical Experience I
3000602 ประสบการณ์ทางคลินิก 2
Clinical Experience II
3000603 ประสบการณ์ทางคลินิก 3
Clinical Experience III
3000608 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Emergency Medicine
3000609 ประสบการณ์ทางคลินิก 4
Clinical Experience IV
3000618 เอกัตศึกษาทางการแพทย์
Individual Study in Medicine
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3017602 ประสบการณ์การวิจยั ทางสรีรวิทยา 2
Research Experience in Physiology II
3017604 ประสบการณ์การวิจยั ทางสรีรวิทยา 3
Research Experience in Physiology III
3017606 ประสบการณ์การวิจยั ทางสรีรวิทยา 4
Research Experience in Physiology IV
3018646 การประยุกต์งานวิจยั ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Research Application in Obstetrics and Gynecology

O5

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

O3

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

O6

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O5

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

O3
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3000619 ประสบการณ์ทางคลินิก 5
Clinical Experience V
3000629 ประสบการณ์ทางคลินิก 6
Clinical Experience VI
3000630 ประสบการณ์ทางคลินิก 7
Clinical Experience VII
3000631 ประสบการณ์ทางคลินิก 8
Clinical Experience VIII
3000662 เวชศาสตร์การบินคลินิก
Clinical Aviation Medicine
3001332 กายวิภาคศาสตร์คลินิก
Clinical Anatomy
3001334 กายวิภาคโทโปกราฟิก
Topographic Anatomy
3001340 การศึกษาโครงสร้างเนื้อเยื่อและการประยุกต์ทาง
ประสาทศาสตร์
Morphological Study of Tissues and Its Applications in Neuroscience
3001342 ประสาทกายวิภาคภาคตัดขวางประยุกต์
Applied Cross-Sectional Neuroanatomy
3001344 กายวิภาคทางเดินอาหารประยุกต์
Applied Alimentary Anatomy
3001346 วิศวกรรมชีวเวชกับการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
Clinical Applications of Biomedical Engineering
3001348 นาโนชีวเวชศาสตร์
Nanobiomedicine

O2

การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

O5

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O3
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3002302 ชีวพิษวิทยาคลินิก
Clinical Toxinology
3002630 พัฒนาการและการเจริญเติบโต
Pediatric Growth and Development
3002632 ประสาทวิทยาในเด็ก
Pediatric Neurology
3002634 โรคติดเชื้อในเด็ก
Pediatric Infectious Diseases
3002636 โรคหัวใจในเด็กสาหรับนิสิตแพทย์
Pediatric Cardiology for Medical Students
3002638 โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบาบัดวิกฤติในเด็ก
Pediatric Respiratory and Critical Care
3002640 โรคระบบทางเดินอาหารในเด็กในเขตร้อน
Tropical Pediatric Gastroenterology
3002642 การตรวจประเมินทางคลินิกผู้ปว่ ยเด็กโรคไต
Clinical Evaluation of Children with Kidney Diseases
3002644 โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาในเด็ก
Pediatric Allergy and Immunology
3002646 โรคเลือดและมะเร็งเด็กสาหรับนิสิตแพทย์
Pediatric Hematology and Oncology for Medical Students
3002648 โรคทางต่อมไร้ท่อ เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตร์สาหรับ
นิสิตแพทย์
Endocrine, Metabolic and Genetic Diseases for Medical Students
3002651 กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและตจวิทยา
Pediatric Ambulatory and Dermatology

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

O6

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O5

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

O3
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3002652 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 1
Pediatric Clerkship I
3002658 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 4
Pediatric Clerkship IV
3002660 การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 5
Pediatric Clerkship V
3002662 ทารกแรกเกิด
Neonatology
3003602 การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา
Ophthalmology Clerkship
3003604 การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา 2
Ophthalmology Clerkship II
3003605 การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา 3
Ophthalmology Clerkship III
3004327 การติดเชื้อเอชไอวีและการติดเชื้อไวรัสฉวยโอกาส
HIV and Opportunistic Viral Infections
3004329 พันธุกรรมของระบบภูมิคุ้มกัน
Immunogenetics
3004334 ภูมิคุ้มกันแห่งชีวิต
Immune Resistance of Life
3004338 เชื้อก่อโรคชนิดยูคาริโอต์
Eukaryotic Pathogens
3004339 การทดสอบทางห้องปฏิบัติการขั้นสูงและการวิจัยทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
Advanced Laboratory Investigation and Research in Microbiology and
Immunology

O2

การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)





O6

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)



O5

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)



O4

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

O3
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3006630 ประสบการณ์วิชาชีพนิติเวชศาสตร์
Professional Experience in Forensic Medicine
3007630 ปฏิบัติงานจิตเวชศาสตร์
Practice in Clinical Psychiatry
3007632 จิตเวชปฏิบัติทางการแพทย์
Practical Psychiatry in Medicine
3008336 การวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาและประสบการณ์วิชาชีพ
Diagnostic Techniques in Parasitology and Professional Experiences
3008338 โรคที่นาโดยแมลง
Vector-Borne Diseases
3008342 หัวข้อปัจจุบันทางเวชศาสตร์เขตร้อน
Current Topics in Tropical Medicine
3009318 พยาธิวิทยาพื้นฐานประยุกต์
Applied Basic Pathology
3009319 ประสาทพยาธิวิทยา
Neuropathology
3009320 พยาธิวิทยาระบบทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Pathology
3009321 พยาธิวิทยาออร์โธปิดกิ ส์
Orthopaedic Pathology
3009322 พยาธิวิทยาของศีรษะและลาคอ
Head And Neck Pathology
3009323 โลหิตพยาธิวิทยา
Hematopathology
3009324 พยาธิวิทยาระบบหายใจ
Respiratory Pathology

O2

การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

O5

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O3
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3009325 พยาธิวิทยาของตับอ่อน
Pancreatic Pathology
3009327 พยาธิวิทยาปริกาเนิด
Perinatal Patholology
3009602 พยาธิวิทยาประยุกต์
Applied Pathology
3009603 ปฏิบัติการพยาธิวิทยา
Practical Pathology
3009604 การเจาะดูดด้วยเข็มเล็กภาคปฏิบัติ
Practical Fine Needle Aspiration
3010332 การแพทย์แผนไทย
Thai Traditional Medicine
3010334 การประยุกต์ความรู้เภสัชวิทยาทางคลินิก
Clinical Application of Pharmacology
3010336 การทบทวนวรรณกรรมทางเภสัชวิทยา
Literature Review in Pharmacology
3011642 รังสีวิทยาวินิจฉัยพื้นฐานของระบบประสาท
Basic Neuroradiology
3011644 รังสีวิทยาวินิจฉัยพื้นฐานของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
Basic Imaging of Musculoskeletal System
3011646 รังสีวิทยาวินิจฉัยของระบบทางเดินหายใจและระบบ
หัวใจหลอดเลือด
Imaging of Respiratory and Cardiovascular System
3011656 การใช้วิทยาการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคเด็ก
Pediatric Nuclear Medicine

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10



















O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

O5

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O3
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3011658 คลื่นเสียงความถี่สูงในเวชปฏิบัติทั่วไป
Ultrasound in General Practice
3011664 รังสีวิทยาวินิจฉัยของช่องท้องและแขนขา
Diagnostic Imaging of the Abdomen and Extremities
3011666 ประสาทรังสีวิทยา
Neuroradiology
3011668 รังสีร่วมรักษา
Interventional Radiology
3011670 รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
Therapeutic Radiology and Oncology
3011672 เวชศาสตร์นิวเคลียร์สาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
Nuclear Medicine for General Practitioners
3011674 รังสีวิทยาวินิจฉัย
Diagnostic Radiology
3011676 สาระสาคัญของรังสีวิทยาวินิจฉัยในเวชปฏิบัติทั่วไป
Essentials of Diagnostic Radiology for General Practice
3011678 รังสีวิทยาวินิจฉัยเชิงปฏิบัติ
Practical Diagnostic Radiology
3012622 การบาบัดความปวดชนิดเฉียบพลันทีพ่ บบ่อย
Management of Common Acute Pain Problems
3012624 ปฏิบัติการทางวิสัญญีวิทยา
Anesthesia Practice
3012626 ทักษะทางคลินิกวิสัญญีวิทยา
Clinical Skill in Anesthesiology
3013336 การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Interpretation

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10




O12

























 







 











 

























O11

ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

O5

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)



O4

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O3
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3013338 ปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
Practice in Laboratory Medicine
3013340 โครงการศึกษาด้วยตนเองทางเวชศาสตร์ชันสูตร
Individual Project in Laboratory Medicine
3014614 ระบบบริการสุขภาพ
Health Care System
3014616 เวชศาสตร์ครอบครัว
Family Medicine
3014617 การแพทย์องค์รวมและการแพทย์แผนตะวันออก
Holistic and Oriental Medicine
3014618 การแพทย์แผนตะวันออกและการแพทย์ทางเลือก
Oriental and Alternative Medicine
3014619 เวชศาสตร์ครอบครัวและการแพทย์ทางเลือก
Family and Alternative Medicine
3015620 ศัลยศาสตร์ทางมือ
Hand Surgery
3015641 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 4
General Surgery IV
3015642 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 5
General Surgery V
3015643 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 6
General Surgery VI
3015646 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 1
General Surgery I
3015648 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 2
General Surgery II

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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O6

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O5

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

O4





 











 











 











 











 











 











 







3015658 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 1
Trauma I
3015660 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 2
Trauma II
3015662 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 3
Trauma III
3015663 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 4
Trauma IV
3015664 ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 1
Cardiothoracic Surgery I





 











 











 











 











 







การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

3015650 ศัลยศาสตร์ทั่วไป 3
General Surgery III
3015652 ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 1
Colorectal Surgery I
3015653 ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 4
Colorectal Surgery IV
3015654 ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 2
Colorectal Surgery II
3015655 ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 5
Colorectal Surgery V
3015656 ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 3
Colorectal Surgery III
3015657 ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 6
Colorectal Surgery VI

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)
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การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O3

การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

O2

การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)

O1

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

O5





 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











 







การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

O3
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3015665 ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 4
Cardiothoracic Surgery IV
3015666 ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 2
Cardiothoracic Surgery II
3015667 ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 5
Cardiothoracic Surgery V
3015668 ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 3
Cardiothoracic Surgery III
3015669 ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 6
Cardiothoracic Surgery VI
3015670 ศัลยศาสตร์ประสาท 1
Neurosurgery I
3015671 ศัลยศาสตร์ประสาท 4
Neurosurgery IV
3015672 ศัลยศาสตร์ประสาท 2
Neurosurgery II
3015673 ศัลยศาสตร์ประสาท 5
Neurosurgery V
3015674 ศัลยศาสตร์ประสาท 3
Neurosurgery III
3015675 ศัลยศาสตร์ประสาท 6
Neurosurgery VI
3015676 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 1
Plastic and Reconstructive Surgery I
3015677 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 4
Plastic and Reconstructive Surgery IV

O2

การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

O5





 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











 







การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

O3

-78-

3015678 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 2
Plastic and Reconstructive Surgery II
3015679 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 5
Plastic and Reconstructive Surgery V
3015680 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 3
Plastic and Reconstructive Surgery III
3015681 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 6
Plastic and Reconstructive Surgery VI
3015682 ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
Urology I
3015683 ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 4
Urology IV
3015684 ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 2
Urology II
3015685 ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 5
Urology V
3015686 ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 3
Urology III
3015687 ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 6
Urology VI
3015688 กุมารศัลยศาสตร์ 1
Pediatric Surgery I
3015689 กุมารศัลยศาสตร์ 4
Pediatric Surgery IV
3015690 กุมารศัลยศาสตร์ 2
Pediatric Surgery II

O2

การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

O5





 











 











 











 











 











 











 



















การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

O3
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3015691 กุมารศัลยศาสตร์ 5
Pediatric Surgery V
3015692 กุมารศัลยศาสตร์ 3
Pediatric Surgery III
3015693 กุมารศัลยศาสตร์ 6
Pediatric Surgery VI
3015698 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 5
Trauma V
3015699 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 6
Trauma VI
3016632 ออร์โธปิดกิ ส์ปฏิบัติ
Practical Orthopedics
3016633 การปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 1
Orthopedic Clerkship I
3017230 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางสรีรวิทยา
Computer Assisted Instruction in Physiology
3017312 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
Exercise Physiology
3018632 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์
Clerkship in Obstetrics
3018648 การดูแลในระยะเจ็บครรภ์คลอดภาคปฏิบัติ
Practice in Intrapartum Care
3018650 การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Practical Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
3018652 การปฏิบัติในการวางแผนครอบครัว
Practical Family Planning

O2

การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

O6

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

O5

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O3
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3018654 การปฏิบัติในการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดู
Practical Management of the Menopause
3018656 การปฏิบัติในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูก
Practical Management of Cervical Cancer
3018658 การดูแลคู่สมรสที่มีบุตรยาก
Management of Infertile Couple
3018660 เวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Practical in Obstetrics and Gynecology
3018664 การดูแลผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Ambulatory Care in Obstetrics and Gynecology
3018666 เวชปฏิบัติทางมะเร็งนรีเวชวิทยา
Practical in Gynecologic Oncology
3018668 เวชปฏิบัติทางเวชศาสตร์เจริญพันธุ์
Practical Reproductive Medicine
3018670 การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynecology Clerkship
3019602 เวชปฏิบัติโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
Practical Otolaryngology
3019608 การปฏิบัติงานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
Otolaryngology Clerkship
3020620 หทัยวิทยาคลินิก
Clinical Cardiology
3020630 หลักการตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอโคคาดิโอกราฟฟี
Echocardiography
3020632 แนวปฏิบัติรักษาผู้ปว่ ยเส้นเลือดรอบหัวใจอุดตัน
Coronary Care Procedures

O2
การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1
การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)
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O10





 







 







 







 











 









 







 





 

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

O6

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O5

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

O3
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3020634 แนวปฏิบัติในการล้างไต
Renal Dialysis Procedures
3020653 การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Motility
3020654 การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Endoscopy
3020655 วิทยาโรคไตปฏิบัติ 1
Practical Nephrology I
3020656 ตจวิทยาปฏิบัติ
Practical Dermatology
3020657 ศัลยกรรมตจวิทยาพื้นฐาน
Basic Dermatosurgery
3020658 โลหิตวิทยาปฏิบัติ
Practical Hematology
3020659 มะเร็งโลหิตวิทยาและการปลูกถ่ายไขกระดูก
Hematologic Oncology and Stem Cell Transplantation
3020660 อายุรศาสตร์ระดับโมเลกุล 1
Molecular Medicine I
3020661 อายุรศาสตร์ระดับโมเลกุล 2
Molecular Medicine II
3020662 เวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อสาหรับผู้ป่วยนอก
Ambulatory Endocrinology
3020663 อายุรศาสตร์โรคมะเร็งในเวชปฏิบัติ
Medical Oncology for General Practice
3020664 โรคติดเชื้อคลินิกและอายุรกรรมโรคเอดส์
Clinical Infectious Diseases and HIV Medicine

O2

การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)
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O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

O6

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O5

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

O3
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3020665 โรคติดเชื้อคลินิกและอายุรกรรมโรคเอดส์ 2
Clinical Infectious Diseases and HIV Medicine II
3020666 อายุรศาสตร์อิงหลักฐานภาคปฏิบัติ
Evidence Based Medicine Practice
3020667 เวชปฏิบัติด้านโรคลมชัก
Epilepsy Practice
3020668 ภาวะความเคลื่อนไหวผิดปกติ
Movement Disorders
3020669 เวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมอง
Stroke Practice
3020670 เวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อปฏิบัติ
Practical Endocrinology
3020671 ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
Allergy and Clinical Immunology
3020672 อายุรกรรมโรคเอดส์
HIV Medicine
3020673 การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์
Internal Medicine Clerkship
3020674 อายุรศาสตร์ทั่วไป 1
General Medicine I
3020675 โรคระบบการหายใจคลินิก
Clinical Pulmonary Medicine
3020676 อายุรศาสตร์ทั่วไป 2
General Medicine II
3020677 วิทยาโรคไตปฏิบัติ 2
Practical Nephrology II

O2

การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)
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O10

O11

O12
ภาวะผู้นา
และการทางานร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

มาตรฐานผลการเรียนรู้
O7
O8
O9

การบริบาลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)
เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws
การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking)
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)
บทบาทแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and
Social Responsibility)

O6

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
(Professional
Communication)

O5

การดูแลรักษาผู้ป่วย
(Patient Management)
หัตถการ
(Procedures)

O4

การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
(Patient Investigation)

O3
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3020678 อายุรศาสตร์ทั่วไป 3
General Medicine III
3020679 การดูแลระบบการหายใจปฏิบัติ
Practical Pulmonary Care
3020680 อายุรศาสตร์ทั่วไป 4
General Medicine IV
3020681 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มในเวชปฏิบัติ
Rheumatology in Clinical Practice
3020682 โรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อและเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย
Neuromuscular and Electrodiagnositc Medicine
3020684 เวชปฏิบัติด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
Medical Practice in Infectious Disease
3021602 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาหรับภาวะปวดกล้ามเนื้อและกระดูกที่พบบ่อย
Rehabilitation for Common Musculoskeletal Pain
3021605 เวชศาสตร์ฟื้นฟูปฏิบัติ
Rehabilitation Medicine Practice

O2

การวินิจฉัยทางคลินิก
(Clinical Diagnosis)

รายวิชา
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร)

O1

การพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด)
 ระดับปริญญาตรี การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S
หรือ U
 ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้
สัญลักษณ์ S หรือ U ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก
2. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 ระดับรำยวิชำ
การบริหารจัดการและดูแลรับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) จะดาเนินการในรูปของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารรายวิชา โดยคณะอนุกรรมการฯ จะ
ร่ว มกัน พิจารณากาหนดวิธีและเครื่องมือการประเมินผลในรายวิช า ภายใต้การให้ คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
แพทยศาสตรศึ ก ษา หากมี ก ารประเมิ น ผลโดยการสอบ จะมี ก ารจั ด ท าตารางสั ด ส่ ว นข้ อ สอบ (examination
blueprint หรื อ table of specification) ก่ อ นการออกข้ อ สอบ และจะมี ก ารกลั่ น กรองข้ อ สอบ เพื่ อ ตรวจสอบ
คุณ ภาพของข้อสอบก่อนน าไปใช้ เพื่ อให้ มั่น ใจว่ามาตรฐานผลสั มฤทธิ์ที่ ได้รับมอบหมายได้รับการประเมินอย่าง
ครบถ้วนและเหมาะสม หากมีการประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต หรือการประเมินผลงานของนิสิต จะมี
การพิจารณาพัฒนาแบบประเมินที่ตรงกับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด มีการอบรมอาจารย์ผู้ประเมิน และมีการ
บันทึกคะแนนในรูปแบบของเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ นอกจากนั้นเมื่อการสอบและการประเมินผลเสร็จสิ้น จะมีการ
วิเคราะห์ ข้อสอบ และผลการประเมิน ต่างๆ ให้ คณะอนุกรรมการพัฒ นาและบริห ารรายวิช าวิเคราะห์ ร่วมกับการ
พิจารณาคะแนนสอบว่า นิสิตที่สอบผ่านบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาหรือไม่ ดังนั้นหลักฐานเพื่อการทวน
สอบระดับรายวิชาจึงประกอบด้วย
(1)
ประมวลรายวิชาที่มีการระบุการแบ่งสัดส่วนคะแนนของรายวิชา
(2)
ตารางสัดส่วนข้อสอบ
(3)
หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบ (ข้อสอบก่อนและหลังการพิจารณา)
(4)
แบบประเมินพฤติกรรมและ/หรือผลงานของนิสิต พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(5)
หลักฐานการอบรมอาจารย์ผู้ประเมิน
(6)
รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบและการวิเคราะห์ผลการประเมินจากแบบประเมินต่างๆ
(7)
เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ
โดยหลักฐานเหล่านี้จะถูกตรวจสอบเพือ่ การประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา
2.2 ระดับหลักสูตร
หลั กสูตรแพทยศาสตรบั ณ ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) กาหนดให้ มีการสอบเพื่อปริญ ญา
แพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วย การสอบความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน การสอบความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก การประเมินสมรรถนะทางคลินิก และการประเมินแฟ้มสะสมงาน ดังนั้นหลักฐานเพื่อการทวนสอบ
ระดับหลักสูตรจึงประกอบด้วย
(1) การสอบความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
1.1 ตารางสัดส่วนข้อสอบ
1.2 หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบ
1.3 รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
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(2) การสอบความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
2.1 ตารางสัดส่วนข้อสอบ
2.2 หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบ
2.3 รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
(3) การประเมินสมรรถนะทางคลินิก
3.1 ตารางสัดส่วนข้อสอบ
3.2 หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบ
3.3 รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
(4) การประเมินแฟ้มสะสมงาน
4.1 คู่มือการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-3
4.2 คู่มือการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4-6
4.3 เกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมงานเมื่อจบชั้นปีที่ 1, 3, 5 และ 6
4.4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานเมื่อจบชั้นปีที่ 1, 3, 5 และ 6
นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อการทวนสอบระดับ
หลักสูตร ดังนี้
(1) ผลการสอบเพื่อการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3
(2) ข้อมูลภาวะการได้งานทาของบัณฑิตแพทย์
(3) ข้อมูลการประเมินความพร้อมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิตแพทย์
(4) ข้อมูลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
3.1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า
2.00 (จากระบบ 8 ระดับคะแนน)
 เกณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ต้องผ่านการประเมินตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การประเมินเพื่อ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคผนวก ฉ) ซึง่ ประกอบด้วย
ก. การสอบความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
ข. การสอบความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ค. การประเมินสมรรถนะทางคลินิก
ง. การประเมินทักษะปัญญาขั้นสูง
จ. การประเมินแฟ้มสะสมงาน
3.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
นิสิตซึ่งเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแต่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ ให้เสนอ
ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ดังนี้
(1) สอบผ่านไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิตและมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.00 (จากระบบ 8 ระดับ
คะแนน) โดยมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(2) สอบผ่านวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาแกน) หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์
1. กำรเตรียมกำรสำหรับอำจำรย์ใหม่
งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษาสาหรับ อาจารย์ใหม่
ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสถาบันร่วมผลิต โดยการฝึกอบรมนี้จะเน้นการพัฒนาบทบาท
ต่ า งๆ ของครู แ พทย์ ทั้ งในด้ า นการสอน การประเมิ น การเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและการพั ฒ นานิ สิ ต รวมถึ ง
เวชจริยศาสตร์ นอกจากนี้ อาจารย์ใหม่ทุกคนที่เป็นอาจารย์ประจาคณะแพทยศาสตร์ จะต้องเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์
ใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ซึง่ เป็นการปฐมนิเทศให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน้าที่ ความรับผิดชอบและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
สาหรับสถาบันร่วมผลิต แพทย์นั้น แต่ละแห่งได้กาหนดให้ อาจารย์แพทย์ที่บรรจุใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการ
ปฐมนิเทศ โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิ นิก/กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับ พันธกิจ วิสัยทัศน์
อัต ลั ก ษณ์ กฎระเบี ย บและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ เกี่ย วข้ อ ง นอกจากนี้ ในส่ ว นของกองแพทยศาสตร์ศึ ก ษา*และศู น ย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกแต่ละแห่งยังได้จัดอบรมเพิ่มเติมแก่อาจารย์ใหม่ทั้งในด้านจรรยาบรรณอาจารย์แพทย์
ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้นและงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล หรืออาจส่งอาจารย์ใหม่เข้าอบรมด้าน
แพทยศาสตรศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การอบรมความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Basic Medical Education) จัดโดยสานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท (สบพช.) หรือการอบรม
แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์
ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคนิคการสอน การจัดทาสื่อการสอนประเภทต่างๆ การวัดผลและประเมินผล การ
วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่คณำจำรย์
คณะแพทยศาสตร์ มี งานแพทยศาสตรศึ ก ษาและมี ก ารจั ด ตั้ งกองทุ น พั ฒ นาอาจารย์ ในความดู แ ลของ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มีการจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาบุคลากรรวมถึงอาจารย์ งบประมาณด้าน
การวิจัย รวมถึงการวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษาอย่างพอเพียง ตลอดจนการจัดการอบรมในด้านต่างๆ ให้แก่คณาจารย์
และสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอก
ในศูน ย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้น คลิ นิ ก ได้ จัดสรรงบประมาณส าหรับ การพั ฒ นาอาจารย์ โดยมีก ารจัดสรร
งบประมาณสาหรับการจัดอบรมทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการ รวมถึงงบประมาณด้านการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา
อย่างพอเพียง และยังสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมแพทยศาสตรศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
สาหรับกรมแพทย์ทหารอากาศ จะมีกองแพทยศาสตร์ศึกษา* โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและกองวิทยาการ
เป็นผู้ดาเนินการภายใต้ คณะกรรมการโครงการศึกษาเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง กาหนดแนวทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณ และมีคณะกรรมการกองทุนมูลนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชูปถัม ภ์เป็นผู้พิจารณาสนับสนุนให้คณาจารย์
เพื่อเข้ารับการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
งานแพทยศาสตรศึก ษา ฝ่ ายวิช าการ มี ห น้ าที่ กาหนดแนวทางพั ฒ นาคณาจารย์ ด้านการเรีย นการสอน
การประเมินผล ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยนาข้อมูลจากการสารวจของอาจารย์
และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพื่อวางแผนการจัดอบรมต่างๆทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการจัด อบรมแพทยศาสตร
ศึกษาเฉพาะเรื่องเป็นระยะอย่างต่อเนื่องให้กับอาจารย์ประจาคณะแพทยศาสตร์และอาจารย์พิเศษจากสถาบันร่วม
ผลิตแพทย์ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ/เงินทุนสนับสนุนการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา/นวัตกรรมการศึกษา และ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม/ประชุมแพทยศาสตรศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
* สะกดตามคาสั่งการแบ่งส่วนราชการของกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
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ทั้งนี้ งานแพทยศาสตรศึ กษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย เป็ น ศูน ย์ความร่วมมือ ด้าน
แพทยศาสตรศึกษาขององค์การอนามัยโลกและเป็นสมาชิกเครือข่าย (The Network) เพื่อการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ชุมชนในระดับนานาชาติ มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและต่างประเทศ
ในส่ ว นของศู น ย์ แ พทยศาสตรศึก ษาชั้น คลิ นิ ก มี การจัด ท าแบบส ารวจความต้อ งการฝึ ก อบรม (Training
Needs) เป็ นประจาทุกปี ซึ่งนาข้อมูลที่ได้นามาจัดทาแผนและจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒ นาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ในด้านการเรียนการสอน การประเมินผล การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัยด้าน
แพทยศาสตรศึกษาอย่างพอเพียง โดยจัดอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาพื้นฐานแก่อาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมเกิน 5 ปี การอบรมแพทยศาสตรศึกษาเฉพาะเรื่องเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและยังสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วม
อบรมแพทยศาสตรศึกษาซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆและสนับสนุนให้อาจารย์ร่วมประชุมวิชาการด้านแพทยศาสตร
ศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สาหรับกองแพทยศาสตร์ศึกษา* ได้ดาเนินการภายใต้ คณะกรรมการแพทยศาสตร์ศึกษา* กรมแพทย์ทหาร
อากาศ มีหน้าที่กาหนดแนวทางพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยมีการมีการจัดการ
อบรมแพทยศาสตรศึกษาเฉพาะเรื่องเป็ น ระยะอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ และ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมแพทยศาสตรศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
คณะแพทยศาสตร์มีกองทุนพัฒนาอาจารย์และจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆทั้งด้าน
วิชาการ การวิจัย และการบริหาร โดยคณะแพทยศาสตร์มีการจัดการอบรมหลักสูตร Mini MBA และร่วมกับกลุ่ ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกแต่ละแห่งมีการจัดทาแผนงานร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม ทั้งด้านเฉพาะวิชาชีพ และด้านความรู้ทั่วไป และนา
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทาแผนพัฒ นาอาจารย์แพทย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดโครงการต่างๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และของบุคลากรอย่างเหมาะสม อาทิเช่น การจัดอบรมด้านการบริหารตาม
หลักสูตรระยะสั้น การจัดอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการเป็นผู้ เยี่ยมสารวจภายในทุกปี การอบรม
WFME criteria for assessor การอบรมจริยธรรมวิจัย R2R, GCP, research methodology, statistical analysis
เป็นต้น
สาหรับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนั้น มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาจารย์ในด้านต่ างๆทั้งด้าน
วิชาการ การวิจัย และการบริหาร โดยมีการส่งคณาจารย์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิต
แพทย์อย่างต่อเนื่อง และยังมีการจัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสายแพทย์โดย กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
* สะกดตามคาสั่งการแบ่งส่วนราชการของกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
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หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
1. กำรกำกับมำตรฐำน
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์
เพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 นี้ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เกณฑ์ ม าตรฐานสากล ของ World Federation for Medical Education
(WFME) คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงมีของแพทย์ในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับข้อมูลจากการดาเนินการเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตร ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ของผู้ใช้บัณฑิต คาดหวังของ
สังคม ของผู้เรียน และ ผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนผลการสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิช าชีพเวชกรรมของแพทยสภา คณะกรรมการฯ ได้นาประเด็น
สาคัญเหล่านี้มาทาการพิจารณาและวิเคราะห์ร่วมกันกับข้อคิดเห็นที่รวบรวมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
คณาจารย์ผู้สอน อันเป็นผลจากการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558 มา
ประกอบกันเพื่อการจัดทาหลักสูตรในครั้งนี้
นอกจากอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรแล้ว คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละระยะ คณะอนุกรรมการพัฒนาและ
บริหารรายวิชาต่างๆ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารการสอบเพื่อปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 1-3 คณะกรรมการบริหารการสอบอัตนัยประยุกต์และคณะทางานเฉพาะ
กิจต่างๆ เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (curriculum outcomes) โดยฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาจะจั ดดาเนิ น การในการประกันคุณ ภาพหลั กสู ตร ให้ เป็นไปตามข้อกาหนดทั้ งระดับชาติ คือ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และระดับนานาชาติคื อ WFME ซึ่งกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยได้กาหนดสาหรับทุกโรงเรียนแพทย์
นอกจากนั้ น คณะแพทยศาสตร์ ได้ ริ เริ่ ม ให้ มี ก ลไกเพื่ อ ส่ งเสริ ม การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตที่สาคัญ คือ Student Engagement ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ทาให้มีการนาข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้เรียน มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
โดยมี ก ารเชิ ญ ผู้ แ ทนนิ สิ ต แพทย์ แ ต่ ล ะชั้ น ปี เข้ า ร่ ว มเป็ น กรรมการในคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รฯ ในแต่ ล ะระยะด้ ว ย รวมทั้ งมี การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอีกหนึ่งชุดที่สาคัญคือ คณะกรรมการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการศึกษาปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้นิสิต มีบทบาทและพัฒนากลไกที่ชัดเจนสาหรับ การรวบรวมข้อมูล ป้อนกลับ
จากนิสิตด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อนามาประเมินและสรุปเป็นแนวทางเพื่อการปรับปรุงกระบวนการภายใน ในเรื่อง
ของการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและปัจจัยสนับสนุนการศึกษา สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
ทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
นิสิต ในส่วนของที่เป็นทั้งกิจกรรมในและนอกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
นอกจากนี้ในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะมีผู้แทนของสถาบันร่วมผลิต
เป็นกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในแต่ละโรงพยาบาลและ
หัวหน้ากองแพทยศาสตร์ศึกษา* เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้แทนของสถาบันร่วมผลิต เสนอแนะข้อคิดเห็น ร่วม
พิจารณานโยบาย การดาเนินงาน ประสานงาน กากับ ควบคุมและดูแลการเรียนการสอน การประเมินผล
ในสถาบันร่วมผลิตต่อไป ในส่วนของสถาบันร่วมผลิตแต่ละแห่งมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริห ารศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและมอบหมายให้รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการของแต่ละแห่งเป็นผู้กากับดูแล
* สะกดตามคาสั่งการแบ่งส่วนราชการของกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
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การจัดการเรียนการสอนทุกชั้นปี และรายงานผลการดาเนินการแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตร
ศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก อนึ่ ง รองผู้ อ านวยการศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก ฝ่ า ยวิ ช าการยั ง ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วย เพื่อคอยประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาระยะ คณะอนุกรรมการพัฒนาและ
บริห ารรายวิช ารายวิช า ซึ่ งจะท าให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามวัตถุ ป ระสงค์ ของหลั กสู ตรฯ อย่างเป็ น
รูปธรรมและต่อเนื่อง
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะมีการติดตามผลการดาเนินงานของสถาบันร่วมผลิต
แต่ละแห่ง โดยผ่านกลไกของการสัมมนาหลักสูตรร่ว มกัน มีการจัดอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาให้กับ
บุ ค คลากรของสถาบั น ร่ ว มผลิ ต เป็ น ระยะๆ และที่ ส าคัญ คือ ผ่ านกลไกของการตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี เพื่อรวบรวมข้อเด่น และข้อควรพัฒนาเพื่ อมาทาแผนในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป โดยในหลักสูตรฉบับปรับปรุงฉบับนี้คณะแพทยศาสตร์ ได้ เปิดโอกาสให้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก/กองแพทยศาสตร์ศึกษา*มีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างหลักสูตรโดยเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ เพื่อจัดทาร่างหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 25572559 เข้ า ร่ ว มประชุ ม การจั ด ท าร่ างประชาพิ จ ารณ์ ในการปรับ ปรุ งหลั ก สู ต ร ณ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ยังได้นาข้อมูลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลของฝ่ายวิชาการที่ได้จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงาน
แพทย์ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะประจ าปี โดยการประเมิ น ของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย แบ่ งเป็ น 3 ด้ านได้ แ ก่
Competency Communication and Skill และ Ethics and Professionalism ส่ ว นการประเมิ น
แพทย์เพิ่มพูนทักษะโดยคณะฯ ประกอบด้วย ทักษะในวิชาชีพแพทย์ การสื่อสาร การทางานร่วมกับผู้อื่น
และเจตคติต่างๆ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้นาผลการประเมิน ทั้งหมด รวมทั้งการประเมินผลการ
เรี ย นรู้ และการประเมิ น ตาม outcome ในระหว่ า งชั้ น ปี ทั้ ง หมดนี้ น ามาพิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร การสัมมนาหลักสูตรประจาปี การประเมินหลั กสูตร และการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. บัณฑิต
คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ตามปรัชญาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนี้ มุ่งหวังให้ บัณฑิตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็ น ผู้ ที่ใฝ่ รู้ รู้ ร อบ กอปรคุ ณ ธรรม พร้อ มน าสั งคม มี คุณ ลั กษณะของบัณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ทั้ ง 12 ด้าน
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยมีการประเมินทั้งในระดับรายวิชาและการประเมินภาพรวม
ตลอดหลั ก สู ต รซึ่ งประกอบไปด้ ว ย การสอบความรู้ วิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พื้ น ฐาน การสอบความรู้
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก การประเมินสมรรถนะทางคลินิก และการประเมินแฟ้มสะสมงาน นอกจากนี้
บัณฑิตที่สาเร็จจากหลักสูตรจะต้องผ่านการสอบเพื่อ การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา จึงจะสามารถเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสมบูรณ์
กำรมีงำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ
บัณฑิตทุกคนเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นที่
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯมอบหมายตามสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษา
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วิชาแพทยศาสตร์ที่รัฐบาลกาหนด ยกเว้นบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ร่ ว ม กั บ ก ระท รวงส าธารณ สุ ข (The Collaborative Project to Increase Production of Rural
Doctors- CPIRD) และโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (One Doctor One DistrictODOD) จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เป็นภูมิลาเนาของตนเองตามสัญญาที่ให้ไว้แก่กระทรวงสาธารณสุขใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามสัญญา เมื่อครบกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญาแล้วบัณฑิตสามารถ
เลือกศึกษาต่อในสาขาที่ตนสนใจหรือเลือกประกอบวิชาชีพเวชกรรมในหน่วยงานต่างๆได้โดยอิสระ
ผลงำนวิจัยของนิสิตและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
นิ สิ ต ที่ มี ศั ก ยภาพสู งและมี ค วามสนใจในศาสตร์ ส าขาต่ า งๆอย่ า งลึ ก ซึ้ ง คณะแพทยศาสตร์ได้
สนับสนุนกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิตได้สร้างงานวิจัยของตนเอง
3. นิสิต
กระบวนกำรรับนิสิตและกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ
การรั บ นิ สิ ต เพื่ อ เข้ าศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนี้ แ บ่ งเป็ น 2 กรณี คื อ จะเป็ น ไปตามประกาศจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิท ยาลั ย เรื่องการรั บ สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณ ฑิตซึ่ง จะ
กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา จานวนที่รับ กาหนดการ ขั้นตอนและวิธีการสมัคร กระบวนการ
คัดเลื อก เงื่อนไขการเข้าศึกษา อัตราค่าเล่ าเรียน การจัดการศึกษาและกระบวนการศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับ
ตรง พ.ศ.2551 หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงาน
การรั บ นั กเรี ย นเข้าศึ กษาในคณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย โดยวิธีรับ ตรง เพื่ อ ก าหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร จานวนรับ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
พิ จ ารณ าคั ด เลื อ กผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาและจั ด ท ารายงานการด าเนิ น งานการรั บ นั ก เรี ย นเสนอ
คณะกรรมการนโยบาย ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
คณะและมหาวิทยาลั ย ในแต่ละปี คณะกรรมการดาเนินงานการรับนักเรียนฯจะจัดประชุมเพื่อกาหนด
คุณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอนและกาหนดการต่างๆเพื่ อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริห ารคณะและ
มหาวิทยาลัย จากนั้นมหาวิทยาลัยจะออกประกาศดังกล่าวเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆต่อไป
สาหรับในอีกกรณีหนึ่งจะเป็นการรับสมัครผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยทาง
กลุ่มสถาบั นฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในแต่ละปีการศึกษา เพื่อกาหนดคุณสมบัติของ
ผู้ ที่ จ ะเข้าศึ ก ษา กาหนดการ ขั้น ตอนและวิธีก ารสมั ค ร กระบวนการคัด เลื อ กและเสนอให้ แต่ ส ถาบั น
พิจารณารับรองก่อนที่จะดาเนินการออกเป็นประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในแต่
ละปีต่อไป
เมื่อผู้สมัครผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแต่ละโครงการแล้วจะต้องเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพก่อนเข้า ศึกษา โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและ
ปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมซึ่งได้แจ้งไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน
ของแต่ละโครงการ จากนั้นเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวจึงจะทาสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
ตามเงื่อนไขและโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาและลงทะเบียนเป็นนิสิตของจุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัย
ต่อไป
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ในด้านการเตรียมความพร้อมของนิสิตได้จัดให้มีรายวิชาที่จะเป็นบทนาและปูพื้นฐานในการเตรียมตัว
ในการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อาทิ รายวิชาแพทย์กับสังคม เพื่อให้นิสิตเข้าใจรูปแบบวิธีการ
เรียนการสอนและพื้นฐานการเรียนรู้ในวิชาชีพ ความคาดหวังและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
กำรควบคุม กำรดูแล กำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนว
เมื่อนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จะได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ทาหน้าที่ดูแล ให้คาปรึกษา แนะแนว ติดตามผลการศึกษาและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตผ่านแฟ้ม
สะสมงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านรับผิดชอบดูแลนิสิต 6 คน และมีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแล กากับและบริหารงานในภาพรวม รวมทั้งทาหน้าที่ประสานงานระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการ
นิสิตด้วย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการพัฒนาการใช้แฟ้มสะสมงานในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อ
ช่วยกากับการประเมินสัมฤทธิผลให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรปรับปรุง 2560 นี้ได้กาหนดให้มี กลุ่มวิชาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์
ตลอดหลักสูตร (Medical Professional Development 1-6 : MPD) ในกลุ่มรายวิชานี้จะช่วยให้อาจารย์
ที่ปรึกษามีบทบาทที่สาคัญในการกากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการพัฒนาตนเองของนิสิ ตแต่
ละคนที่เหมาะสมต่อการเป็นแพทย์ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของคณะ
แพทยศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นในหลักสูตรปรับปรุง 2560 นี้ ได้เปิดโอกาสให้นิสิตที่มี ความสนใจในศาสตร์สาขาต่างๆ
สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ ห ลากหลายในกลุ่ ม วิ ช าเฉพาะเพื่ อ ส่ งเสริ ม สมรรถนะผู้ เรีย น (studentselected components) นิสิตสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรตามที่ตนสนใจ โดยในกลุ่มวิชา
นี้จะมีอาจารย์ที่เป็นผู้เชียวชาญในศาสตร์นั้นๆ ทาการสอน ให้การดูแล และให้คาแนะนาเพื่อส่งเสริม ให้
นิสิตได้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เช่น การจัดให้มีกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย โดยใน
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 นี้ได้จัดให้นิสิตมีเวลาสาหรับวิชาที่ตนสนใจมากขึ้น ซึ่งจะเอื้ออานวย
ให้ นิสิตเลือกศึกษาหรือ ทาวิจัย หรือฝึกปฏิบัติในสิ่งที่สนใจได้อย่างลึก ซึ้ง และสอดคล้องกับความสนใจ
ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนและเป็นไปตามเจตจานงของโครงการที่รับผู้เรียนเข้าศึกษา
สาหรับ นิสิ ตที่มีความเสี่ ยงทางการศึกษา คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิต ได้
จัดระบบและกลไกในการดาเนินงานภายใต้ผู้รับผิดชอบชัดเจน ได้แ ก่ มีการกาหนดชื่ออาจารย์ผู้ที่คณะ
กรรมการบริห ารหลั กสู ตรแต่ล ะระยะมอบหมายให้ เป็นผู้ ดูแล และติดตามนิสิ ตกลุ่มเสี่ยงในแต่ล ะชั้นปี
รวมทั้งทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการดูแลนิสิตกลุ่มเสี่ยง เพื่อทาการติดต่อกับอาจารย์ที่
ปรึกษาของนิ สิ ตเป็ น รายๆไป ในกรณี ที่ นิ สิตมีปัญ หาด้านอื่น ทั่วๆไป ฝ่ายกิจการนิ สิตจะทาหน้าที่ดูแล
รั บ ผิ ด ชอบในการให้ ค าแนะน า ดู แ ลและติ ด ตามแก้ไขปั ญ หา นอกจากนี้ ฝ่ ายกิ จการนิ สิ ต ยั งได้ แ ต่ งตั้ ง
คณาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการทากิจกรรม/โครงการต่างๆของนิสิต เช่น การปฐมนิเทศของแต่ละชั้นปี การ
ปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งการแนะนานิสิตเรื่องการปฏิบัติงานภายหลัง การ
สาเร็จการศึกษาแล้ว ฯลฯ สาหรับนิสิตที่มีปัญหา เช่นความเครียด ความกังวล ฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดให้มี
โครงการดูแลจิตใจห่ างไกลความเสี่ ยง คือจัดให้ มีคลิ นิกให้ คาปรึกษาปัญหาต่าง ๆ สาหรับนิสิ ต โดยใน
โครงการนี้มีจิตแพทย์เป็นผู้ให้คาปรึกษาและมีระบบนัดหมายให้บริการแก่นิสิตแต่ละรายต่อไป
สาหรับนิสิตที่ไปศึกษาในสถาบันร่วมผลิต จะได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันร่วม
ผลิตแห่งนั้นจนสาเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูแล
นิสิตทั้งด้านการเรียนและด้านอื่นๆ โดยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาแบบกลุ่ม ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
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(Advisor) จานวน 1 ท่าน และผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา (Co-Advisor) จานวน 3 ท่าน ซึ่งดูแลนิสิตจานวน
14-15 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะมีนิสิตแพทย์ทั้ง 3 ชั้นปี (ปีที่ 4-6) นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้น คลิ นิ ก อาจารย์ที่ป รึกษา อาจารย์ผู้ดูแลประจารายวิช าคอยให้ คาปรึกษาและติดตามผลการ
ช่ ว ยเหลื อ โดยมี เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ผู้ ป ระสานงานให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ แก้ ปั ญ หานิ สิ ต ได้ จ นส าเร็ จ
มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องและแก้ปัญหาเบื้องต้นให้แก่นิสิตตลอดเวลา สาหรับแต่ละกลุ่มงานได้ระบุผู้ดูแลนิสิต
อย่างชัดเจน เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านการเรียนการสอน และคอยกากับดูแลนิสิตแพทย์ที่มีปัญหา
อย่างใกล้ชิด
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชลบุรี มอบหมายให้รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายวิชาการ
เป็ น ผู้ ดูแ ล ผ่ านทางคณะกรรมการอาจารย์ที่ ป รึก ษาส่ ว นกลาง และอาจารย์ ที่ ป รึกษาประจารายวิช า
ดาเนินการให้คาปรึกษาทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล ทั้งการศึกษาต่อ การเรียน การเลือกกลุ่มวิ ชาเฉพาะเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน และในด้านอื่น ๆ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะช่วยดูแลนิสิตทั้งในด้านการเรียน
และด้านอื่นๆ รวมถึงช่วยติดตามการเรียนรู้ของนิสิตผ่านแฟ้มสะสมงาน มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลในภาพรวม และดูแลปัญหาของนิสิตที่ได้รับการรายงานจากกองต่างๆที่ดูแลนิสิต
กำรคงอยู่และกำรสำเร็จกำรศึกษำ
การรักษาสภาพนิสิตเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2556 โดยที่นิสิตจะมีสภาพปกติ เมื่อเริ่มลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือสอบได้แต้มเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และมีสภาพวิทยาทัณฑ์เมื่อมีแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50-1.99 การจาแนกสภาพนิสิต
ฐานะชั้นปีและการพ้นสภาพนิสิตเป็นไปตามข้อบังคับข้างต้น (ภาคผนวก ฉ)
ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถศึกษาจนสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ สามารถ
ดาเนินการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่
กาหนดในไว้ในระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ฉ)
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นิสิตจะต้องเป็นนิสิตภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่
ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร มี ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 และต้องผ่านการสอบตาม
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การประเมินเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคผนวก ฉ) การได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น
ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ได้กาหนดให้มีการประเมินและรวบรวมความคิดเห็นจากนิสิตในด้านการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในระดับผู้สอน ระดับรายวิชา ในแต่ละระยะของหลักสูตรและในภาพรวมตลอดหลักสูตร
รวมทั้งการประเมินในด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้นิสิตได้มี
ส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ข้อร้องเรียนจากนิสิต การพัฒนาระบบและการสร้างกลไกใน
การรวบรวมข้อมูลป้ อนกลับ จากนิ สิตด้วยกันเพื่ อประเมินและพัฒ นาหลั กสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผลและสิ่งแวดล้อมการศึกษา รวมทั้งสร้างสรรค์และพัฒนากิจกรรม/ทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้
ในหลั กสูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิต นอกจากนี้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒ นาคุณภาพการศึกษายังได้ดาเนิน
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบัณฑิตเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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ในกรณีที่นิสิตมีข้อร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
จะทาการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นและประสานงานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการพิจารณาแก้ ไขหรือชี้แจง
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่นิสิตได้อย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้นิสิตทุกคนทั้งในคณะแพทยศาสตร์และสถาบันร่วมผลิต สามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้กฎระบียบและกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ฉ)
4. อำจำรย์
กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ตั้งแต่ระบบกำรรับอำจำรย์ใหม่ กลไกกำรคัดเลือกอำจำรย์
การรับอาจารย์ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้
1. มีกรอบอัตรากาลังว่างในภาควิชา โดยพิจารณาจากอัตราเกษียณ /ลาออก/เสียชีวิต
2. ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของกรรมการบริหารภาควิชาฯ และภาควิชาฯ มีมติรับรองตัวบุคคล
3. ภาควิชาฯ เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและข้อมูลก่อนเสนอคณะกรรมการอัตรากาลัง ได้แก่
3.1 เหตุผลความจาเป็นในการขอบรรจุ
3.2 รายละเอียดโครงสร้างอัตรากาลังของภาควิชาฯ และภาระความรับผิดชอบของภาควิชาฯ
3.3 ข้อตกลงภาระงานตามแบบ JD และ AS
3.4 ข้อมูลส่วนบุคคล และหลักฐานประกอบ (กรอกในใบสมัคร)
4. การทดสอบ
4.1 ตรวจร่า งกาย โดยงานบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ท าเรื่ องขอความอนุ เคราะห์ ก ารตรวจไปยั ง
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมเพื่อดาเนินการนัดตรวจร่างกาย และนาผลการตรวจมา
ประกอบข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อ 3.4)
4.2 ทดสอบทางจิตเวช โดยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ทาเรื่องขอความอนุเคราะห์การตรวจไปยัง
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และนาผลการตรวจมาประกอบข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อ 3.4)
4.3 ทดสอบภาษาไทย โดยนัดสอบที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยผลการสอบต้องมีคะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 และนาผลการตรวจมาประกอบข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อ 3.4)
4.4 ผลทดสอบภาษาอั ง กฤษ TOEFL หรื อ CU-TEP ที่ ส อบมาแล้ ว ไม่ เกิ น 2 ปี (ยกเว้ น ผู้ ผ่ า น
การศึกษา อบรมจากต่างประเทศ) โดยมีผลคะแนน ดังนี้
TOEFL Paper
ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
TOEFL CBT
ไม่น้อยกว่า 183 คะแนน
TOEFL IBT
ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน
CU-TEP
ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
นาผลทดสอบ 4.1-4.4 มาประกอบข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อ 3.4
5. เสนอคณะกรรมการอัตรากาลังเพื่อพิจารณากรอบอัตรากาลัง
5.1 กรณีที่คณะกรรมการอัตรากาลังมีมติไม่อนุมัติ กรรมการและเลขานุการ(รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา) แจ้งมติ เหตุผล และส่งเรื่องคืนภาควิชาฯ)
5.2 กรณีที่คณะกรรมการอัตรากาลังมีมติให้แก้ไขปรับปรุง กรรมการและเลขานุการ(รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา) ส่งเรื่องคืนภาควิชาฯ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขและส่งกลับมา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
5.3 กรณีที่คณะกรรมการอัตรากาลังมีมติรับรอง กรรมการและเลขานุการ (รองคณบดีฝ่ายวางแผน
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และพัฒนา) ส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหาร โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการจัดสอบสัมภาษณ์
6. รองคณบดีฝ่ายบริหารสรุปผลและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
6.1 กรณีที่คณะกรรมการบริหารคณะ มีมติไม่รับรอง ฝ่ายบริหารส่งเรื่องคืนภาควิชาฯ พร้อม
ข้อเสนอแนะ
6.2 กรณีที่คณะกรรมการบริหารคณะมีมติรับรอง คณะแพทยศาสตร์ โดยงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ดาเนินการเสนอขออนุมัติบรรจุไปยังคณะกรรมการบริหารงานบุคลากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคลากร
7.1 กรณีที่คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรมีมติไม่รับรอง สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งเรื่อง
คืนคณะฯ พร้อมข้อเสนอแนะ
7.2 กรณีที่คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรมีมติรับรอง สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์เสนอออก
คาสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กำรรับอำจำรย์ใหม่ของสถำบันร่วมผลิต
การรับอาจารย์ใหม่ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีการบริหาร
และการพัฒ นาคณาจารย์ ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดโดยมีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์แพทย์
โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กอย่ า งชั ด เจน และจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา ซึ่ ง ระบุ ไ ว้ ชั ด เจนโดย
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงพยาบาล เป็นประธาน ผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้น คลินิ ก เป็ น รองประธาน หั วหน้ าภาควิช าทุกภาควิช า หั วหน้าฝ่ ายการเจ้าหน้าที่ หั ว หน้างานพัฒ นา
อาจารย์แพทย์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นกรรมการโดยตาแหน่งหลัง จากพิจารณาจัดสรร
และคัดเลือกอาจารย์แพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการประกาศผลการจัดสรรในที่ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์แพทย์ ที่เป็นตัวแทนของ
ทุกภาควิชา
การรับอาจารย์ใหม่ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิ นิก โรงพยาบาลชลบุรีจะดาเนินการโดยผ่าน
การประชุมของคณะกรรมการกลางในการจัดสรรโควตาของแต่ล ะกลุ่ มงานให้ ส อดคล้องกับงานบริการ
service plan และการเรี ย นการสอน ส่ ว นการรับ สมัครและกาหนดคุณ สมบัติให้ เป็ นไปตามที่กลุ่ มงาน
กาหนด โดยการคัดเลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ในกลุ่มงานนั้นๆ
การรับอาจารย์ใหม่ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมีกระบวนการขั้นตอนดังนี้
1. กองฯแจ้งความต้องการอาจารย์แพทย์ ไว้ในแผนการศึกษากองทัพอากาศปีถัดไป
2. มีอัตราตาแหน่งว่าง โดยตรวจสอบกับแผนกกาลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ
3. ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมของแต่ละกองฯ และมีมติรับรองตัวบุคคล
4. ผ่านการดาเนินการทดสอบตามเกณฑ์ และตรวจร่างกาย
5. ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของกรมกาลังพล กรมข่าว กองทัพอากาศ
6. แต่งตั้งเป็นข้าราชการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศ
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คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงสำขำวิชำ
อาจารย์ ในหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ประกอบด้ วยอาจารย์ป ระจาคณะแพทยศาสตร์ และ
อาจารย์พิเศษจากสถาบันร่วมผลิตซึ่งเป็น ผู้สาเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต/แพทยศาสตรบัณฑิต
หรือสาขาอื่นๆและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ยัง มี
คุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษาหรือการฝึกอบรมหลังปริญญาอันได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวุฒิบัตรหรือ
หนั งสื ออนุ มัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภาและ/หรือ
สถาบันอุดมศึกษาหรือสภาวิชาชีพในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาและรายวิชาที่รับผิดชอบ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์
คณะแพทยศาสตร์และสถาบันร่วมผลิตสนับสนุนให้อาจารย์ประจา/อาจารย์พิเศษแล้วแต่กรณี
ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อต่อยอดความรู้ ประสบการณ์และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ โดยในกรณี
อาจารย์ประจาเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจา สาหรับกรณีสถาบันร่วมผลิตนั้น อาจผลิตผลงานวิชาการเพื่อใช้ในการเลื่อนระดับในส่วนราชการต้น
สังกัดและผลิตผลงานวิชาการอื่นเพื่อขอกาหนดตาแหน่งวิชาการตาม ข้อบังคับ ระเบียบ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษได้
กำรแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ
อาจารย์ ผู้ ส อนในสถาบั น ร่ ว มผลิ ต จะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น อาจารย์ พิ เ ศษของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย โดยในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา หน่ ว ยงาน/ภาควิ ช า/ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก /
โรงพยาบาลซึ่งรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ จะนาเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและของคณะแพทยศาสตร์ให้ฝ่ายวิชาการเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของคณะฯ
และขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับมหาวิทยาลัยไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

- 96 ขั้นตอนกำรรับสมัคร / ว่ำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ภาควิชา/หน่วยงานมีอัตราพร้อมบรรจุ
และมีมติรับรองตัวบุคคลภาควิชา

ภาควิชา/หน่วยงานขออนุมัติบรรจุ
บุคคล

ภาควิชา/หน่วยงานแต่งตั้ง
กรรมการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์

ติดตามผลงานวิจัยประกอบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

เอกสารครบถ้วน/
ผลการทดสอบผ่าน

งาน HR ประสานผู้สมัคร, แนะนา
วิธีกรอกใบสมัคร, วิธีเขียนแผนงาน,
วิธีเขียนผลงาน และอื่นๆ
ประสานงานภาควิชา/หน่วยงาน
เพื่อดาเนินการส่งผู้สมัครตรวจ
ร่างกาย, สุขภาพจิต,
สอบภาษาไทย,
สอบภาษาอังกฤษ

มติที่ประชุม
ผ่ำน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
อัตรากาลังฯ พิจารณา

มติที่ประชุม
ไม่ผ่ำน

มติที่ประชุม
ผ่ำน

ประชุมคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์

มติที่ประชุม
ไม่ผ่ำน

มติที่ประชุม
ผ่ำน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ พิจารณา

มติที่ประชุม
ไม่ผ่ำน

จัดทาสัญญาว่าจ้าง

มติที่ประชุม
ผ่ำน

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา

ออกคาสั่งบรรจุ

มติที่ประชุม
ไม่ผ่ำน
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5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยคณะแพทยศาสตร์ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะ ผู้แทนสถาบันร่วมผลิต ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง 4 ระยะ
ประธานชมรมคณาจารย์ และนายกสโมสรนิสิต เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา นอกจากนี้ยังได้แบ่งระยะเวลาในหลักสูตรเป็น 4
ระยะ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั น โดยในแต่ ล ะระยะจะมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วยผู้แทนคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารรายวิชา
ในระยะนั้นๆ และผู้แทนนิสิตร่วมเป็นกรรมการดังกล่าว โดยคณะกรรมการที่กล่าวมาข้างต้นมีหน้าที่ใน
การควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ ทันสมัย การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา อานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กาหนด
นโยบายการประเมินผู้เรียน กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง กากับวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับ
นโยบายและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้มีผลการดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในแต่ละ
ระยะ คณะอนุ กรรมการพัฒ นาและบริห ารรายวิชาต่างๆ และคณะกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะมีการ
ประชุมหารือพิจารณาปัญหาและผลการประเมินการเรียนการสอนและการสอบโดยนิสิตและคณาจารย์
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
คณะแพทยศาสตร์ได้จัดการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีละ 1-2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริห ารคณะแพทยศาสตร์ คณะกรรมการบริห ารหลั กสูตร/รายวิช า และ
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันร่วมผลิต บัณฑิตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษา
รวมทั้งนิสิตแพทย์ เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็น/ปัญหาที่สาคัญเกี่ยวกับหลักสูตร/การเรียนการสอน/การ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อวางแนวทาง/กลยุทธ์ในการแก้ไข สาหรับปีการศึกษาถัดไป
นอกจากนี้แต่ละภาควิชายังมีการประชุมภาควิชาทุก 1-2 เดือนและมีการสัมมนาภาควิชาเป็น
ประจ าปี ล ะครั้ ง ซึ่งจะมีป ระเด็น การเรียนการสอนเป็ นส าคัญ ซึ่งอาจารย์ทุ กท่านจะมีส่ ว นร่วมในการ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อผู้ที่รับผิดชอบจะได้นาไปวางแนวทางในการแก้ไขต่อไป
สาหรับ ในศูน ย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก/โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องมีส่ วนร่วมในการพัฒ นา/ปรับปรุง หลั กสู ตร เข้าร่ว มการสั มมนา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์และนานโยบายและข้อเสนอแนะมาถ่ายทอดในการ
ประชุมคณะกรรมการบริห ารศู น ย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิ นิ ก/กองแพทยศาสตร์ศึกษา* โดยแต่ล ะ
หน่วยงานมีรูปแบบการดาเนินงานดังนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้า มีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาแพทย์ก่อนปริญญา (undergraduate) โดยมีผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเป็น
ประธาน และรองผู้อานวยการฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ในภาควิชาเป็น
กรรมการ เพื่อรับนโยบายเรื่องหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์และสานักงานบริหาร
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทบทวนการ
ดาเนิ น งาน วางแผนปรั บ ปรุ งการเรี ยนการสอนและการเตรีย มความพร้อ มการจั ดการเรีย นการสอน
กาหนดแนวทางการประเมินผล พิจารณาตัดสินผลการศึกษานิสิตแพทย์ บริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา
และประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใน
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ปีการศึกษาต่อไปโดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทาหน้าที่เป็นเลขานุการในด้านต่างๆ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี ได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการบริหาร
รายวิ ช า คณะกรรมการประจ า phase องค์ ก รแพทย์ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาน าเสนอข้ อ มู ล สู่ ค ณ ะ
กรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และคณะกรรมการสัมนาหลักสูตรเพื่อพิจารณาในการ
วางแผนทั้งเชิงรับและเชิงรุก
โรงพยาบาลภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยกองแพทยศาสตร์ศึ ก ษา*ได้ เข้ าร่ ว มการสั ม มนาหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตปีละ 1 ครั้งเพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็น/ปัญหาที่สาคัญเกี่ยวกับหลักสูตร/การเรียน
การสอน เพื่อวางแนวทาง/กลยุทธ์ในการแก้ไขสาหรับปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้แต่ละกองฯยังมีการ
ประชุมกองฯทุก 1 เดือน และมีการสัมมนาการเรียนการสอนของแต่ละกองฯประจาปี ซึ่งอาจารย์ทุกท่าน
จะมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อที่ผู้ที่รับผิดชอบจะได้นาไปวางแนวทางในการ
แก้ไขต่อไป
6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ระบบกำรดำเนินงำนของภำควิชำ คณะ สถำบัน เพื่อควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทั้งควำม
พร้อมทำงกำยภำพและควำมพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ โดยกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบและกลไก
สาหรับสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา ของทั้งคณะ และประสานงานกับสถาบันร่วมผลิตด้วย อาทิเช่น ระบบ
การจั ดการที่ดาเนิ น การให้ บ ริการที่ห อสมุด ด้านระบบ IT ของคณะฯ โดยมีคณะกรรมการดาเนินงาน
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหอสมุด ศูนย์พัฒนาทักษะทางคลินิก (Clinical Skills Center) และศูนย์ผลิต
และพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (CAI)
ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ทาหน้าที่รับผิดชอบในด้านสถานที่ ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน
การสอนภายในห้ องเรี ย น มี ก ารจั ด ระบบการจองห้ องเรียน online มี โ ครงการพัฒ นาการให้บ ริก าร
ห้องเรียนและห้องประชุม รวมทั้งมีการจัดสารวจความต้องการจากแต่ละฝ่าย/หน่วยงาน มีการประเมิน
ความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอนและนิสิต เพื่อฝ่ายบริหารจะได้นาข้อมูล มาดาเนินการจัดหาหรือแก้ไข
ปรับปรุง การให้บริการ และการจัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป
ศูน ย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้ า ได้ส่ งเสริมให้ห้ องสมุดพัฒ นาระบบ
E-Library เพื่ อสนั บ สนุ น สื่ อการเรี ย นการสอน CAI, E-learning ผ่ านระบบ Intranet ของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งฝ่ายสื่อการเรียนการสอน เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานด้านการผลิตเอกสาร
และสื่อคอมพิ วเตอร์เพื่อการศึกษา ได้แก่ CAI, E-learning (Moodle, Flash animation) ที่สามารถให้
ศึกษาเรียนรู้ online ได้ตามความต้องการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น คลินิก โรงพยาบาลชลบุรี มอบหมายให้ แต่ละกลุ่มงานรวบรวมความ
ต้องการทรัพยากรการเรียนการสอน เสนอมายัง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเพื่อพิจารณาดาเนินการ
จัดซื้อตามความจาเป็น รวมทั้งให้นิสิตประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามการประเมินของรายวิชา
ในที่ประชุมระหว่างและหลัง rotation ตามมาตรฐานสกอ.หมวด 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการห้องสมุดและสารสนเทศทางการศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลการวางแผนและจัดหาตาราหนังสืออ้างอิง เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ สาหรับ
ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียน มีคณะกรรมการแพทยศาสตร์ศึกษา*เป็นผู้ดูแล
ทั้งนี้ได้มีการสารวจความต้องการจากแต่ละหน่วยงาน เพื่อที่จะได้ดาเนินการจัดหาทรัพยากรต่อไป
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จำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
1. ห้องสมุด ตำรำ วำรสำรและฐำนข้อมูล (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559)
(1) คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หอสมุดของคณะแพทยศาสตร์ เปิดบริการ ดังนี้
 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-24.00 น.
 วันเสาร์ เวลา 09.00-24.00 น.
 วันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.
 วันหยุดพิเศษและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา เวลา 09.00-17.00 น.
 ปิดบริการเฉพาะวันหยุดเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
มีทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนดังนี้
(ก) หนั งสื อ ต าราแพทย์ภ าษาไทย /อั งกฤษ วิท ยานิ พ นธ์ รายงานการวิจั ย จานวน
47,142 เล่ม
(ข) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) 170,000 ชื่อเรื่อง
(ค) สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่
ซีดี 306 แผ่น เทปเสียง 3,357 ตลับ วิดีทัศน์ 801 ตลับ
(ง) วารสารการแพทย์ภาษาไทย
361 ชื่อเรื่อง
(จ) วารสารการแพทย์ภาษาอังกฤษ 943 ชื่อเรื่อง
(ฉ) วารสารออนไลน์ (e-journals) 3,400 ชื่อเรื่อง
(ช) วารสารออนไลน์ฉบับย้อนหลัง (e-journals back file) 3,000 ชื่อเรื่อง
(ซ) ฐานข้อมูลต่างประเทศ 12 ฐานข้อมูลคือ
- BMJ Best Practice
- Clinical Key
- Cochrane Library
- Current Protocols
- ExpertPath
- ImmunoQuery
- Micromedex
- Lippincott Procedure
- Springer Protocol
- StatDx
- UpToDate
- VisualDx
(ฌ) ฐานข้อมูลที่หอสมุดจัดทา และให้บริการบนอินเทอร์เน็ต 7 ฐานข้อมูล คือ
1. ฐานข้ อมู ล ดรรชนี บ ทความวารสารภาษาไทยทางการแพทย์ (Thai Index
Medicus) รวบรวมบรรณานุ กรมพร้อมบทคัดย่อ จากบทความที่ ตีพิ มพ์ ใน
วารสารภาษาไทยที่ เลื อ กสรรแล้ ว มากกว่า 200 ชื่อ เรื่อง ตั้ งแต่ ปี ปั จ จุบั น
ย้อนหลังไปจนถึง พ.ศ. 2461
2. ฐานข้อมูล ผลงานคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย
(RES) รวบรวมบรรณานุกรมผลงานคณาจารย์ที่เ ผยแพร่ในหนังสือ วารสาร
การประชุมวิชาการ และรายงานการวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน
3. ฐานข้อมูลสหรายชื่อวารสาร (UNIO) รวบรวมรายชื่อวารสาร ที่ห้องสมุดใน
ประเทศไทย รวมทั้งหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย
จัดซื้อไว้ให้บริการกว่า 16,000 ชื่อเรื่อง
4. ฐานข้ อ มู ล Main Database ร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ วิ ท ยทรั พ ยากร จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย บั น ทึ ก รายชื่ อ หนั ง สื อ วารสาร งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี
ให้ บ ริ ก ารในหอสมุ ด คณ ะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย
(http://library.car.chula.ac.th)
5. ฐานข้อมูล รายชื่อโสตทั ศ นวัส ดุ ที่ มีให้ บริการในหอสมุดคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (AUDI)

- 100 -

6.

ฐานข้อมูลรายชื่อสิ่งพิมพ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO Publication) ที่มี
ให้บริการในห้องสมุดต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งหอสมุดคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ฐานข้ อ มู ล Journal Link เป็ น ความร่ว มมื อ กั บ ห้ อ งสมุ ด 235 แห่ งบั น ทึ ก
รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์ที่มใี นแต่ละห้องสมุด
หมายเหตุ ฐานข้อมูลลาดับที่ 5 – 6 อยู่ระหว่างถ่ายโอนเข้าฐาน Main Database
ของศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ญ) ฐานข้ อ มู ล ที่ จั ด ซื้ อ โดยศู น ย์ วิ ท ยทรั พ ยากร จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (CU
Reference Databases) และส านั ก งานการอุ ด มศึ ก ษา (ThaiLIS) หอสมุ ด คณะ
แพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย สามารถเข้ าใช้ ฐ านข้ อ มู ล ที่ จั ด ซื้ อ โดย
2 หน่วยงานข้างต้น เฉพาะที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ จานวน 16 ฐานข้อมูล ได้แก่
1. Academic Search Complete
2. ASC Web Edition & Archives
3. Cambridge Univ. Press
4. ISI Web of Knowledge
5. JSTOR
6. Pro Quest Health & Medical Collection
7. Net Library
8. Science Direct Freedom Collection
9. Scopus
10. Springer Linkbook & journal
11. Sage Publication
12. Informa World
13. Oxford University Press
14. Wiley Full Collection
15. Pro Quest Digital Dissertation (Fulltext)
16. RSC Royal Society of Chemistry
(2) โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ
(ก) ตาราเรียนภาษาไทย
(ข) ตาราเรียนภาษาอังกฤษ
(ค) วารสารการแพทย์ภาษาไทย
(ง) วารสารการแพทย์ภาษาอังกฤษ
(จ) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)
(ฉ) วารสารออนไลน์ (e-journals)
(ช) วารสารการแพทย์ภาษาอังกฤษ
(ซ) อื่น ๆ ได้แก่
- คู่มือราชการภาษาไทย
- สิ่งพิมพ์รัฐบาล
- เอกสารวิจัยส่วนบุคคล
- สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ซีดี

11,624
8,910
317
20
1,260
137
235

เล่ม
เล่ม
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
รายการ
รายการ
รายการ

152
378
12
958

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
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2.2.2 (3) โรงพยำบำลชลบุรี
(ก) ตาราเรียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
2.2.3
12,832
2.2.5 เล่ม
2.2.4 วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย
(ข) สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ซีดี
2.2.2
72 แผ่น
(ค) วารสารการแพทย์ภาษาไทย
2.2.3
2.2.4
123 ชื่อเรื่อง
(ง) วารสารการแพทย์ภาษาอังกฤษ
2.2.5
2.2.6
89 ชื่อเรื่อง
(จ) ฐานข้อมูลต่างประเทศ 1 ฐานข้อมูล ได้แก่ UpToDate
2.2.7
2.2.8
2.2.9 2.2.10
2.2.11
2.2.12 (4) โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ
(ก) ตาราเรียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
12,847
2.2.2 เล่ม
วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย
(ข) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)
2.2.3
6,366
2.2.4 ชื่อเรื่อง
(ค) วารสารการแพทย์ภาษาไทย
2.2.5
2.2.6
67 ชื่อเรื่อง
(ง) วารสารการแพทย์ภาษาอังกฤษ
2.2.7
2.2.8
148 ชื่อเรื่อง
(จ) วารสารออนไลน์ (e-journals)
2.2.9
2.2.10
878 ชื่อเรื่อง
สถาบั น ร่ว มผลิ ต และสถาบั น สมทบสามารถใช้ ฐ านข้อ มู ล ที่ ห อสมุ ด คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดทาและให้บริการบนอินเทอร์เน็ตจานวน 12 ฐานข้อมูลได้
2. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดระบบและกลไก เพื่อให้บริการแก่นิสิต
เช่น อานวยความสะดวกด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับให้นิ สิตใช้งาน จานวน 230 เครื่อง มีการจัดการระบบ
Network ผ่ านจุดเชื่อมต่อ LAN และผ่านระบบ Wi-Fi โดยนิสิตได้ลงทะเบียนใช้ Wi-Fi ผ่าน Notebook และ
Mobile Device ในปี การศึกษา 2558 มีจ านวน 1,081 เครื่อง ระบบ Wi-Fi ครอบคลุ มอาคารเรียน อาคาร
รักษาพยาบาลและหอพักนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่
1) บริการหอสมุดผ่านระบบเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ที่ http://library.md.chula.ac.th
2) บริการบทเรียนเผยแพร่แบบออนไลน์ ที่ http://e-learning.md.chula.ac.th
3) บริการบทเรียน CAI ที่เผยแพร่แบบออนไลน์ ที่
http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson.html
4) จัดฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลและการเขียนรายการอ้างอิง โดยใช้โปรแกรม Endnotex version
ปัจจุบันให้นิสิตแพทย์
สถาบัน ร่วมผลิตแพทย์ทั้ง 3 แห่ง มีการจัด เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล มี
ระบบ LAN เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั้งห้องเรียนและที่อาคารศูนย์แพทย์ฯ ห้องเรียนของแต่ละ
ภาควิชา มีจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ LAN ของโรงพยาบาล จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (LAN) ในอาคาร
ศูนย์แพทย์ฯ ในห้องสมุดของหอพักและทุกห้องพักของนิสิต มีการดาเนินงาน Wireless LAN ครอบคลุมพื้นที่
โรงพยาบาลและเขตที่พั ก มีเจ้ าหน้ าที่ คอมพิว เตอร์ป ระจาตลอด 24 ชม. เพื่อให้ คาแนะนาและแก้ไขปั ญ หา
ทางด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิตและมีการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และมีการฝึกอบรมการใช้งานให้แก่นิสิตแพทย์
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3.
ศูนย์ฝกึ ทักษะทำงคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะทางคลินิก (Clinical Skills Center) เพื่อดาเนินการจัดหา
หุ่นต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตแพทย์ให้มีความชานาญในหัตถการแต่ละด้านและเพื่อการปฏิบัติงานทาง
คลินิกอย่างปลอดภัย โดยได้นาเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภาเป็น หลั กในการจัดหาทรัพยากรการศึกษา ประกอบกับการสารวจความต้องการจาก
ภาควิชาทางคลินิก เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในปัจจุบันมีหุ่น
เพื่ อฝึ กทักษะทางหั ตถการต่างๆกว่า 62 ชนิ ด ครอบคลุมหั ตถการที่กาหนดไว้ในเกณฑ์ความรู้ความสามารถ
ระดับพื้นฐานของแพทยสภา นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ยังมีบริการหุ่นจาลองสาหรับให้นิสิตฝึก
ปฏิบัติหัตถการด้วยตนเอง โดยเปิดบริการทุกวันราชการ เวลา 08.00-20.00 น.
อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกผ่าตัด เพื่อจัดหาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาสาหรับการเรียน
การสอนมหกายวิภาคศาสตร์และการฝึกหัตถการสาหรับนิสิตแพทย์ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้นิสิตมี
ความรู้ความชานาญและสามารถทาหัตถการในผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก โรงพยาบาลพระปกเกล้ า ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นาทั ก ษะทางคลิ นิ ก
(Clinical Skills Center) รองรับนิสิตแพทย์ได้จานวน 25 คน และศูนย์ Simulation Center จานวน 2 ห้อง
รองรับนิสิตแพทย์ได้จานวน 25 คน มีหุ่นเพื่อฝึกทักษะทางหัตถการทางกว่าแพทย์กว่า 57 ชนิด
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชลบุรี มีห้อง simulation จานวน 1 ห้อง รองรับนิสิตได้
สูงสุดกลุ่มละ 10 คน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีหุ่นเพื่อฝึกทักษะทางหัตถการทางกว่าแพทย์กว่า 55 ชนิด
4.
สิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำยภำพ
ทางด้านกายภาพนั้น คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันร่วมผลิต มีห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องฝึกทักษะ ดังนี้
(1) คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ตึกอานันทมหิดล มีจานวน 7 ห้อง แบ่งเป็น
1. ห้องเรียนขนาด
222 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
2. ห้องเรียนขนาด
60 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
3. ห้องเรียนขนาด
55 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
4. ห้องเรียนขนาด
55 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
5. ห้องเรียนขนาด
40 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
ตึก อปร มีจานวน 39 ห้อง แบ่งเป็น
1. ห้องเรียนขนาด
500 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
2. ห้องเรียนขนาด
252 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
3. ห้องเรียนขนาด
222 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง
4. ห้องเรียนขนาด
100 ทีน่ ั่ง จานวน 1 ห้อง
5. ห้องเรียนขนาด
70 ที่นั่ง จานวน 3 ห้อง
6. ห้องเรียนขนาด
60 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
7. ห้องเรียนขนาด
50 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
8. ห้องเรียนขนาด
30 ที่นั่ง จานวน 8 ห้อง
9. ห้องเรียนขนาด
20 ที่นั่ง จานวน 17 ห้อง
10. ห้องปฏิบัติการขนาด
244 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
ตึกแพทยพัฒน์ มีจานวน 17 ห้อง แบ่งเป็น
1. ห้องเรียนขนาด
312 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
2. ห้องเรียนขนาด
81 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ห้องเรียนขนาด
ห้องเรียนขนาด
ห้องเรียนขนาด
ห้องเรียนขนาด
ห้องปฏิบัติการขนาด
ห้องปฏิบัติการขนาด

48
36
30
24
160
325

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง

จานวน 1 ห้อง
จานวน 2 ห้อง
จานวน 2 ห้อง
จานวน 1 ห้อง
จานวน 13 ห้อง
จานวน 1 ห้อง
จานวน 3 ห้อง

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง

จานวน
จานวน
จานวน

2 ห้อง
1 ห้อง
4 ห้อง

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
2
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
2
2
5
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

(3) ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ
1. ห้องประชุมชัยสิทธิ์ธารากุล
160 ที่นั่ง จานวน
2. ห้องประชุม 1
60
ที่นั่ง จานวน
3. ห้องประชุม 2
100 ที่นั่ง จานวน
4. ห้องประชุมราไพพรรณี
500 ที่นั่ง จานวน
5. ห้องประชุมลีลาวดี
80
ที่นั่ง จานวน
6. ห้องเรียน
30
ที่นั่ง จานวน
7. ห้องเรียน
60
ที่นั่ง จานวน
8. ห้องเรียนสูตินรีเวชศาสตร์
30
ที่นั่ง จานวน
9. ห้องเรียนศัลยศาสตร์
30
ที่นั่ง จานวน
10. ห้องเรียนอายุรศาสตร์
30
ที่นั่ง จานวน

1
1
1
1
1
4
2
2
2
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

(2) โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ มีจานวน 23 ห้อง แบ่งเป็น
1. ห้องเรียนขนาด
370
2. ห้องเรียนขนาด
200
3. ห้องเรียนขนาด
150
4. ห้องเรียนขนาด
110
5. ห้องเรียนขนาด
60
6. ห้องเรียนขนาด
30
7. ห้องเรียนขนาด
15
ตึก สก มีจานวน 7 ห้อง แบ่งเป็น
1. ห้องเรียนขนาด
80
2. ห้องเรียนขนาด
60
3. ห้องเรียนขนาด
10
ตึกสิรินธร มีจานวน 5 ห้อง แบ่งเป็น
1. ห้องเรียนขนาด
100
2. ห้องเรียนขนาด
40
3. ห้องเรียนขนาด
15
4. ห้องฝึกทักษะ
ตึกอุปการเวชชกิจ มีจานวน 11 ห้อง แบ่งเป็น
1. ห้องเรียนขนาด
198
2. ห้องเรียนขนาด
66
3. ห้องเรียนขนาด
30
4. ห้องเรียนขนาด
13
5. ห้องฝึกทักษะ

6
2
1
1
2
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ที่นั่ง
ห้องเรียนศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ห้องเรียนจิตเวชศาสตร์
ห้องเรียนจักษุวิทยา
ที่นั่ง
ห้องเรียนนิติเวชศาสตร์
ที่นั่ง
ห้องเรียน OPD สาหรับนิสติ แพทย์
ที่นั่ง
ห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบตั ิการ
40
ที่นั่ง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลชลบุรี
130 ที่นั่ง
1. ห้องประชุม
40
2. ห้องเรียน
ทีน่ ั่ง
(5) โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ
35
1. ห้องประชุม
ที่นั่ง
35
2. ห้องเรียน
ที่นั่ง
ห้องเรียนกุมารเวชศาสตร์

25
20
20
30
20
25

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

จานวน
จานวน

1
4

ห้อง
ห้อง

จานวน
จานวน

1
3

ห้อง
ห้อง

กำรดำเนินกำรปรับปรุงจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
คณะแพทยศาสตร์ มีการสารวจความต้องการ ความพอเพียง ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ
นิสิ ต และคณาจารย์ เพื่ อน าข้อ มูล มาด าเนิ น การพั ฒ นาปรับ ปรุงอย่างต่ อเนื่ อง โดยทางคณะฯได้จั ดสรรและให้ ก าร
สนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง
ศูน ย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น คลิ นิก โรงพยาบาลพระปกเกล้ า มีแผนกลยุทธ์ในการบริห ารงบประมาณประจาปี
โดยมีแหล่งงบประมาณจากสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งการจัดทาแผนงบประมาณประจาปีของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จะครอบคลุมตามพันธกิจ รวมถึงด้านการ
บริหาร ส่วนการดาเนินการจัดทาแผนงบประมาณ ได้ให้ทุกหน่วยจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ ส่วนการจัดทาโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีผู้บริหารประกอบด้วย ผู้อานวยการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก, รองผู้อานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ จากนั้น
น าเสนอในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก ในส่ ว นของแผนครุ ภั ณ ฑ์ แ ละสิ่ งก่ อ สร้ า ง
จะพิจารณาโดยคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก แล้วนาแผนดังกล่าวบรรจุในแผนงบลงทุนประจาปีของ
โรงพยาบาล นอกจากนี้ ได้จัดทาคาของบประมาณจากส านักงานบริห ารโครงการร่วมผลิ ตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
(สบพช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามวงเงินที่ควรจะได้รับ โดยมีการวางแผนการใช้เงินตามหลักเกณฑ์การใช้เงิน
หมวดอุดหนุ น นั กศึกษาแพทย์ ในโครงการผลิ ตแพทย์เพิ่ มเพื่ อชาวชนบท ซึ่งกาหนดให้ ห น่ว ยงานและภาควิช าเสนอ
ความต้ อ งการดั ง กล่ า วปี ล ะ 1 ครั้ ง จากนั้ น น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก
โรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานรวบรวมความคิดเห็นและส่วนขาดผ่าน
การประเมินโดยนิสิตแพทย์ในแต่ละรายวิชา บุคลากรสายสนับสนุน คณาจารย์ เสนอแผนขอจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์มายังศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และมีการสารวจความเพียงพอของทรัพยากรส่วนกลาง รวบรวมกับแผนของกลุ่มงานนาเข้า
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารฯเพื่อวางแผนการจัดซื้อตามความจาเป็น
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมีการสารวจความต้องการ ความพอเพียง ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โดยเฉพาะนิสิตแพทย์ แพทย์ประจาบ้านและคณาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาดาเนินการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยทาง
โรงพยาบาลได้จัดสรรและให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง
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7. ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรใช้ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA)
ดังนี้
ตัวบ่งชี้
1. ผู้รับเข้ำศึกษำ
1.1 ค่า GPAX เฉลี่ยของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรในแต่ละปี
2. อำจำรย์
2.1 ร้อยละอาจารย์ทสี่ าเร็จปริญญาเอกในหลักสูตร
2.2 ผลงานตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในระดับประเทศต่ออาจารย์ใน
หลักสูตรต่อปี
2.3 ผลงานตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ในหลักสูตรต่อปี
2.4 สัดส่วนศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์ต่ออาจารย์ในหลักสูตร (ปีการศึกษา 2558)
2.5 ร้อยละอาจารย์ทไี่ ด้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาการ วิชาชีพ
2.6 ผลการประเมินอาจารย์ทปี่ รึกษานิสิต (ค่า 5 ระดับ)
3. กระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน
3.1 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรต่อปีการศึกษา
(ข้อมูลปีการศึกษา 2558)
3.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการปรับปรุงต่อปี (มีระดับการปรับปรุง)
3.3 ร้อยละนิสิตที่ถูกให้ออกกลางคัน (ไม่รวมลาออกกลางคัน)
3.4 ระยะเวลาเฉลี่ยของการศึกษาที่บัณฑิตใช้
3.5 ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต (ค่า 5 ระดับ)
4. ปัจจัยสนับสนุนกำรศึกษำและกำรจัดกำร
4.1 ร้อยละงบประมาณที่จัดสรรเพื่อการจัดหาหนังสือและวารสารต่อปีการศึกษา
4.2 จานวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต (เฉพาะของส่วนกลาง ไม่รวมของภาควิชาต่างๆ)
4.3 มูลค่าครุภัณฑ์/อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยต่อ FTES
(หักค่าเสื่อมราคา)
4.4 ค่าใช้จ่าย รวมค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ต่อ FTES
(ถ้าคิดจากค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทั้งหมด)
4.5 ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการศึกษา (ค่า 5 ระดับ)
(จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
4.6 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาใน 4 เดือน ต่อจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละปี
4.7 ร้อยละของบัณฑิตที่ศึกษาต่อต่อจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละปี
(บัณฑิตศึกษา คิดเฉพาะบัณฑิตเมื่อเข้าศึกษายังไม่ได้ทางาน)
4.8 รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติที่นสิ ิตหรือบัณฑิตได้รับ
4.9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต (ค่า 5 ระดับ)
(ข้อมูลปีการศึกษา 2558)

ผลกำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2557-2558
3.78
88.42
0.38
0.85
68+194:406
(0.65:1)
100
4.31
4.23
ไม่มีข้อมูล
0
6.02
3.96
5.88
0.13
N/A
N/A
4.08
100
0
6
4.00
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หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
1. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ทุกรายวิชาจะมีแบบประเมินรายวิชาสาหรับนิสิต (ในปัจจุบันเป็นระบบออนไลน์) ซึ่งรวมถึงการประเมินการ
สอนของอาจารย์ และการประเมิน การบรรลุวัตถุประสงค์หรือ outcome ของรายวิช านั้นๆ นอกจากนั้นยังมีการ
ประเมินโดยคณาจารย์ผู้สอน ทั้งในรูปของแบบประเมินและการประชุ มหารือของคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
รายวิชา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
สาหรับอาจารย์ใหม่จะมีการประเมินทักษะการสอนโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการ
ประเมินโดยอาจารย์อาวุโสในภาควิชา
สาหรับคณาจารย์อื่นๆ จะถูกประเมินทักษะการสอนโดยนิสิต จากการประเมินรายวิชา และเมื่อมีการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ โดยคณะกรรมการประเมินเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
สาหรับอาจารย์ในสถาบันร่วมผลิตจะได้รับการประเมินผ่านการประเมินรายวิชาของนิสิตเพื่อนาผลที่ได้มาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนต่อไป
2. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม
ในการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ฝ่ายวิชาการได้แต่งตั้งคณะทางานประเมินหลักสูตร เพื่อรวบรวมข้อมูล
การประเมินหลักสูตร/การเรียนการสอน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยนิสิต บัณฑิต และคณาจารย์ในรูปของ
แบบสอบถาม (ทั้งแบบสอบถามรายวิช า แบบสอบถามบัณ ฑิต และแบบสอบถามเฉพาะกิจ) และการสั มภาษณ์
(focus group interview) รวมถึงแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในแง่ความรู้
ทักษะการทางาน รวมถึงเจตคติ โดยใช้เวทีการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจาปี ในการนาเสนอผลการ
ประเมินต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร/การเรียนการสอนทั้งหมด ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก อาจารย์อาวุโส อาจารย์จากสถาบันร่วมผลิต และ
ตัวแทนนิสิต เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็น/ปัญหา และระดมสมองเพื่อวางแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุง
รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ต้องดาเนินการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยคือการดาเนินการตามระบบคุณภาพการ
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตามระบบของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ซึ่ งจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้จัดทาเป็นระบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองคือ CU-CQA100 (อยู่ระหว่างดาเนินการ) โดยข้อมูล
ของหลักสูตรทั้งหมด จะต้องป้อนเข้าระบบ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ CU-CAS ทุกภาคการศึกษา (เทียบเท่า
มคอ.7) และสามารถนาส่งลงระบบ CHE ของ สกอ ผ่านการดาเนินการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประจาทุกปี
นอกจากนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จะต้องมีการตรวจรับรอง
คุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในระดับสากล คือ WFME ซึ่งได้กาหนดไว้ว่าต้องดาเนินการทุก 5 ปี และ
คณะฯ ต้องจัดทารายงานประจาปี ให้แล้ว เสร็จภายในเดือน สิงหาคม ของทุกปี เพื่อให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ได้รับการขึ้นทะเบียนหลักสูตรใน TQR system ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
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3. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร
มีการดาเนินการตามระบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ CU-CQA-100 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) และต้องมีการตรวจรับรองคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในระดับสากลทุก 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ของ WFME ซึง่ ดาเนินการโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(กสพท.)
4. กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละระยะ จะได้นาประเด็น/ปัญหาที่สาคัญที่ได้จากการประเมินการเรียน
การสอนเพื่ อพิ จารณาในการสั มมนาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณ ฑิตประจาปี รวมถึงกรณี ที่ มีคณะทางานประเมิน
หลักสูตร ดังกล่าวในข้อ 2 หลังจากที่ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็น/ปัญหา และระดมสมองเพื่อวางแนวทางในการแก้ไข
และพัฒนาปรับปรุงแล้ว ทีมผู้บริหารจะกาหนดแผนการดาเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และติดตามผลการ
ดาเนินงานในที่ประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ฝ่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบน าผลการประเมิ น ตามเกณฑ์ WFME รายงานต่ อ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยฝ่ายวิ ชาการจะรับมอบหมายเพื่อนาผลการประเมินมาวางแผนสาหรับการปรับปรุง
และพัฒนาร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ทีมผู้บริหารจะกาหนดแผนการดาเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และติดตามผลการดาเนิน งานในที่
ประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อติดตามแผนงาน และผลการดาเนินงานตามแผนทุก 6 เดือน
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
5500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1
ฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันและฝึกทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละ
เพื่อการนาเสนอในประเด็นที่สาคัญด้วยวาจาและ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร

3(2-2-5)

Experiential English I
EXP ENG I
Practice the four language skills (listening, speaking, reading and writing) for everyday
communication and use them to acquire information from different kinds of sources
through various forms of media. Compare, analyze and synthesize the acquired data to
broaden existing knowledge and present the end-product in oral and/or written form.
5500112

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2
ฝึ ก ทั ก ษะทางภาษาทั้ ง 4 ทั ก ษะ (ฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น) เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและประเมินข้อมูล จากแหล่งต่างๆ และการนาเสนอประเด็นที่สาคัญด้วย
วาจาและ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร

3(2-2-5)

Experiential English II
EXP ENG II
Further practice in the four language skills for everyday communication; analyzing,
synthesizing, summarizing and evaluating information from different sources; giving oral
and/or written presentations.
5500123*

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับวิชาชีพแพทย์ 1
รากศั พ ท์ ท างการแพ ทย์ ที่ ส าคั ญ การเขี ย นจดห มายโต้ ต อบ การเขี ย นใบ รั บ รองแพท ย์
เอกสารทางการแพทย์และบทความทางวิชาการ การอ่านและประเมินความน่าเชื่อถือของเอกสารวิจัย
ตาราและบทความทางการแพทย์
Foundation English for Medical Profession I
FOUND ENG MED I
Essential medical etymology; correspondence; writing medical certificate, medical
documents and academic papers; reading research papers, textbooks, and medical
articles with critical appraisal skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

3(2-2-5)

- 109 5500124*

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับวิชาชีพแพทย์ 2
ฝึกปฏิบัติการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผูร้ ่วมงาน ทักษะที่จาเป็นสาหรับการฟังการ
บรรยายและการอภิปรายเชิงวิชาการ

2(1-2-3)

Foundation English for Medical Profession II
FOUND ENG MED II
Practice in communication with patients, relatives and colleagues; essential skills in
listening to professional lectures and academic discussion.
5500300*

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับวิชาชีพแพทย์ 3
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและประเมินข้อมูลทางการแพทย์จากแหล่งต่างๆ การนาเสนอประเด็นที่
สาคัญด้วยวาจาและ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร

1(0-3-0)

Foundation English for Medical Profession III
FOUND ENG MED III
Analyzing, synthesizing, summarizing and evaluating medical information from
different sources; giving oral and/or written presentations.

1.2 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ
3000106

แพทย์กับสังคม
ประวัติศาสตร์การแพทย์ ชีวิตแพทย์และเส้นทางวิชาชีพ ความคาดหวังของสังคมและความรับผิดชอบ
ต่อ สั งคมของแพทย์ และบั ณ ฑิ ต มหาวิท ยาลั ย มาตรฐานผลการเรีย นรู้ข องมหาวิ ท ยาลัย และของ
หลั ก สู ต ร การเรี ย นกลุ่ ม ใหญ่ การเรี ย นกลุ่ ม ย่ อ ยและการเรี ย นรู้ โดยอิ ส ระ การใช้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลและการคิดเชิงวิพากษ์ การเรียนและ
การทางานเป็นทีม ความตระหนักในตนเอง การเรียนแบบไตร่ตรองและการพัฒนาตนเอง มโนทัศน์
ด้านจริยศาสตร์ เวชจริยศาสตร์และจิตสาธารณะ มโนทัศน์ด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การ
บริบาลแบบองค์รวมและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างเสริมสุขภาพสาหรับนิสิต
Doctor and Society
DR/SOC
History of medicine; doctor’s life and career path; social expectation and social
accountability of medical professionals and university graduates; standard the
university and the curriculum’s learning outcomes; large group, small group and
independent learning; use of information and computer technology for learning;
information searching and critical thinking; learning and working as a team; selfawareness, reflective learning and personal development; concepts of ethics,
medical ethics and community-mindedness; concepts of health, health promotion,
holistic care and related terms; health promotion for university students.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(1-2-3)

- 110 3000257** การคิดเชิงวิพากษ์ เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย
หลั ก การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการประยุ ก ต์ ส าหรั บ วิ ช าชี พ แพทย์ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารตั้ ง ค าถาม
การให้เหตุผลและการโต้แย้ง หลักเวชจริยศาสตร์ และหลักกฎหมาย ประเด็นทางจริยศาสตร์ทั่วไป
เวชจริยศาสตร์ กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความตระหนักในตนเอง การคิดไตร่ตรอง
และการพัฒนาตนเอง การเรียนและการทางานเป็นทีม

2(1-2-3)

Critical Thinking, Medical Ethics and Laws
CRIT THK ETH/LAW
Principle of critical thinking and its application for medical profession; questioning,
reasoning and argumentation practice; principles of medical ethics and laws; issues in
general ethics, medical ethics, professional and related laws; self awareness,
reflective thinking and personal development; learning and working as a team.
3000281

ชีวิตมนุษย์
การเจริญเติบโต การพัฒนาทางร่างกายและจิตสังคมของวัยทารก วัยเตาะแตะ วัยก่อนเรียน วัยเรียน
และวัยรุ่น การพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาการด้านคุณธรรมและจริยธรรม การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
และจิตสังคมของวัยผู้ใหญ่และวัยชรา การสร้างเสริมสุขภาพสาหรับผู้ที่อยู่ในวัยต่างๆ

1(1-0-2)

Human Life
HUMAN LIFE
Growth, physical and psychosocial development of infancy, toddlers, children of
pre-school age, children of school age and teenagers; personality development;
moral and ethical development; physical and psychosocial change of adults and
elderly people; health promotion for people in each stage of life.
3000396

การสร้างเสริมสุขภาพ
การประยุ ก ต์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พื้ น ฐานเพื่ อ สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
การบริหารโครงการ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม จิตสาธารณะ
Health Promotion
HLTH PROM
Application of basic medical science knowledge to create health promotion activities;
project management; leadership and teamwork; community-mindedness.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

1(0-3-0)

- 111 2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์
2.1.1 กลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์
3000199* การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 1
1(0-3-0)
การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม
จิตสาธารณะ ทักษะทางปัญ ญาขั้นสูงสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเรียนรู้จากประสบการณ์
การทางานเป็นทีม การพัฒนาตนเองในเส้นทางวิชาชีพแพทย์
Medical Professional Development I
MED PROF DEV I
Ethical behavior; responsibility for assignment; social responsibility; communitymindedness; higher order thinking in medical science; experiential learning; teamwork;
personal development in medical career path.
3000299*

การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 2
1(0-3-0)
การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม
จิ ต สาธารณะ ความเข้ า ใจสภาวะทางจิ ต สั งคมของผู้ ป่ ว ยและญาติ การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์
การพัฒนาตนเองในเส้นทางวิชาชีพแพทย์
Medical Professional Development II
MED PROF DEV II
Ethical behavior; responsibility for assignment; social responsibility; communitymindedness; empathy towards patients and relatives; experiential learning; personal
development in medical career path.

3000399*

การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 3
1(0-3-0)
การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม
จิตสาธารณะ ความเข้าใจสภาวะทางจิตสังคมของผู้ป่วยและญาติ การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานในการบริบาลผู้ป่วย การเรียนรู้จากประสบการณ์ การพัฒนาตนเองในเส้นทางวิชาชีพ
แพทย์
Medical Professional Development III
MED PROF DEV III
Ethical behavior; responsibility for assignment; social responsibility; communitymindedness; empathy towards patients and relatives; application of basic medical
science knowledge to patient care; experiential learning; personal development in
medical career path.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 112 3000499*

การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 4
การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม
จิตสาธารณะ ความเข้าใจสภาวะทางจิตสังคมของผู้ป่วยและญาติ การพัฒนาตนเองในเส้นทางวิชาชีพ
แพทย์

1(0-3-0)

Medical Professional Development IV
MED PROF DEV IV
Ethical behavior; responsibility for assignment; social responsibility; communitymindedness; empathy towards patients and relatives; personal development in
medical career path.
3000599*

การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 5
1(0-3-0)
การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม
จิ ต สาธารณะ ความเข้ า ใจสภาวะทางจิ ต สั งคมของผู้ ป่ ว ยและญาติ การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์
การพัฒนาตนเองในเส้นทางวิชาชีพแพทย์ การจัดทาประวัติและผลงาน
Medical Professional Development V
MED PROF DEV V
Ethical behavior; responsibility for assignment; social responsibility; communitymindedness; empathy towards patients and relatives; personal development in
medical career path; writing curriculum vitae.

3000679*

การพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ 6
การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม
จิตสาธารณะ ความเข้าใจสภาวะทางจิตสังคมของผู้ป่วยและญาติ การพัฒนาตนเองในเส้นทางวิชาชีพ
แพทย์
Medical Professional Development VI
MED PROF DEV VI
Ethical behavior; responsibility for assignment; social responsibility; communitymindedness; empathy towards patients and relatives; personal development in
medical career path.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

1(0-3-0)

- 113 2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
3000103*

เคมีทางการแพทย์
2(2-0-4)
โครงสร้างทางเคมีและความสาคัญทางการแพทย์ ปฏิกิริยาเคมี : รีดอกส์ สมดุลความเป็นกรดด่างทาง
การแพทย์ การประยุกต์ธาตุเคมีอินทรีย์ทางชีวเวช บทบาทของธาตุในระบบชีววิทยา อะโรมาติกส์
ไฮโดรคาร์บอน ความหมายทางชีววิทยาของสารประกอบเฮททีโรไซคลิกและอนุพันธ์ วิธีและเทคนิคใน
การวิเคราะห์ทางชีวเคมี เภสัชรังสี
Medical Chemistry
MEDICAL CHEMISTRY
Chemical structure and medical significance; chemical reaction: redox and acid-base
equilibrium in medicine; biomedical application of elements of organic chemistry;
roles of elements in biological systems; aromatic hydrocarbons; biological meaning of
heterocyclic compounds and their derivatives; methods and techniques in
biochemical analysis; radiopharmaceuticals.

3000105*

ฟิสิกส์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
ชีวกลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ของกาซทางการแพทย์ หลักการไหลของของเหลว แสงและคลื่นทางการ
แพทย์ ฟิสิกส์กับรังสีวิทยา หลักการป้องกันรังสีทางการแพทย์
Medical Physics
MEDICAL PHYSICS
Biomechanics; kinetics of gas in medical aspects; principle of fluid flow; light and
waves in medicine; physics and radiology; principle of radiation protection in
medicine.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 114 3000109** เซลล์และชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐาน
3(2-3-4)
องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ โครงสร้างเซลล์ การรวมตัวของชีวโมเลกุลของเซลล์ โครงสร้างและ
หน้าที่ของชีวโมเลกุล พลังงานชีวะ เอนไซม์และปฏิกิริยาชีวภาพ โครงสร้างและสมบัติของเยื่อเซลล์
การขนส่งผ่านเยื่อเซลล์ ศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์ การขนส่งแยกประเภทโปรตีนและเวสิเคิลภายในเซลล์
โครงเซลล์และการเคลื่อนไหวของเซลล์ การสื่อสารและสื่อสัญญาณเซลล์ โครงสร้างของยีนและจีโนม
การแสดงออกของพันธุกรรมและการควบคุม ภาวะเหนือพันธุกรรม วัฏจักรเซลล์และกระบวนการ
ตายของเซลล์ เซลล์ต้นกาเนิด การเจริญของเซลล์และมะเร็ง วิธีการศึกษาเซลล์และชีวโมเลกุลโดยวิธี
ทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
Fundamentals of Cell and Molecular Biology
FUND CELL MOL BIO
The chemical components of cell; molecular assembly of biomolecules; cell
architecture; structure and functions of biomolecules; bioenergetics; enzymes and
biological reactions; membrane structure and functions; membrane transport;
electrical properties of membranes; intracellular protein sorting and vesicular
trafficking; cytoskeleton and cell motility; cell communication and signaling; structure
of gene and genome; expression of genetic information and their control; epigenetics;
cell cycle and cell death; stem cells; cell growth and cancer; methods for visualizing
cells, biochemical and molecular biology methods for studying cells and their
compositions.
3000111*

พื้นฐานชีววิทยาเนื้อเยี่อและการทางานของมนุษย์
2(1-2-3)
โครงสร้างและการทางานของเนื้อเยื่อพื้นฐาน รวมถึงเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและ
เนื้อเยื่อประสาท ภาพรวมของมหกายวิภาคของมนุษย์ ผิวหนังและรยางค์ ระบบสร้างเลือดและระบบ
น้าเหลือง โครงสร้างและการทางานของอวัยวะ ระบบควบคุมการทางานของร่างกายมนุษย์ รวมถึง
การควบคุมโดยระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ พาราครายน์และเมแทบอลิซึม การควบคุมพฤติกรรมโดย
ระบบประสาท ระบบประสาทอัตโนมัติ
Fundamentals of Tissue Biology and Human Function
TISS BIO/HUM FUNC
Structure and function of basic tissues including epithelium, connective tissue,
muscular tissue and nervous tissue; overview of human gross anatomy; skin and its
appendages; hematopoietic and lymphoreticular systems: organ structure and
function; human body control system including nervous, endocrine, paracrine and
metabolic controls; neural control of behavior; autonomic nervous system.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 115 3000113*

ชีวเคมีทางการแพทย์และโภชนาการ
3(2-2-5)
หลักเมแทบอลิซึม วัฎจักรกรดไตรคาร์บอกซิลิก ลูกโซ่ขนส่งอิเล็กตรอน กระบวนการออกซิเดทีฟ
ฟอสฟอไรเลชั่น กระบวนการแคแทบอลิซึมและแอแนบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน
โปรตีน และกรดนิ วคลิอิ ก การควบคุม และการผสมผสานกระบวนการเมแทบอลิซึ ม ในระดั บ อณู
ระดับเซลล์ และระดับระหว่างอวัยวะ วิถีเมแทบอลิซึมของโมเลกุลขนาดเล็กและมหโมเลกุลที่สาคัญ
และความผิด ปกติที่ พ บได้ การวัดการใชัพ ลั งงานของร่างกาย อุณ หภู มิร่างกาย หลั กโภชนาการ
โครงสร้าง หน้าที่ สารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และความต้องการของร่างกาย รวมถึงความผิดปกติทาง
โภชนาการ โภชนาการเพื่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรคตลอดช่ ว งอายุ ขั ย
สารที่พบในอาหาร และเมแทบอลิซึมของสารแปลกปลอม อาหารเสริม
Medical Biochemistry and Nutrition
MED BIOCHEM/NUTRI
Principles of metabolism; tricarboxylic acid cycle, electron transport chain and
oxidative phosphorylation; catabolism and anabolism of carbohydrates, lipids, amino
acids, proteins, and nucleic acids; regulation and integration of metabolic processes
at molecular, cellular and inter-organ levels; metabolic pathways of important small
and macro-molecules and associated disorders; calorimetry; body temperature;
principles of nutrition; structures, functions and the requirements of nutrients,
vitamins, minerals and trace elements including nutritional disorders; nutrition for
health promotion and disease prevention across the lifespan; substances in food and
metabolism of xenobiotics; dietary supplement.

3000115*

ระบาดวิทยาพื้นฐานและชีวสถิติ
2(1-2-3)
หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาและชีวสถิติ รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ การคัดกรองและการวินิ จฉัยโรค หลักการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่ อ
สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติ สหสัมพันธ์และความถดถอย
Basic Epidemiology and Biostatistics
BAS EPI/BIOSTAT
Principles and methods of epidemiology and biostatistics; study designs in
epidemiology; causal association; screening and diagnostic tests; principles of
prevention and control of communicable diseases and non-communicable diseases;
descriptive statistics; inferential statistics; tests of statistical significance; correlation
and regression.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 116 3000117*

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
หลั ก เวชศาสตร์ ป้ องกั น ธรรมชาติ ข องการเกิ ด โรค การบ ริ บ าลสุ ข ภ าพแบ บ เบ็ ดเสร็ จ
ระดับการป้องกันโรค ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค เวชศาสตร์ประชากร หลักอาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Health and Environment
HEALTH/ENVI
Principle of preventive medicine; natural history of diseases; comprehensive health
care; levels of prevention; determinants of health; medical demography; principle of
occupational health and environmental health.

3000119*

มนุษยพันธุศาสตร์และชีววิทยาของการเจริญเติบโต
1(1-0-2)
หลักมนุษยพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การทางานของยีนและ
การกลายพันธุ์ ความผิดปกติของโครโมโซม ชีววิทยาและพันธุศาสตร์ของการเจริญเติบโตของมนุษย์
Human Genetics and Developmental Biology
HUM GENE DEV BIO
Principle of human genetics; principle of genetic inheritance; gene function and
mutation; chromosomal aberrations; human developmental biology and genetics.

3000260

ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
3(3-0-6)
ลั ก ษณะทางมหกายวิ ภ าคและจุ ล กายวิ ภ าค สรี ร วิ ท ยาและชี ว เคมี ข องกล้ า มเนื้ อ กระดู ก และ
เส้นประสาท การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวทางคลินิก
Musculoskeletal System I
MUSCU SYS I
Gross and microscopic structure, physiology and biochemistry of muscles, bones and
nerves; clinical application of the knowledge.

3000262

ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2
2(0-4-2)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาระบบกล้ามเนื้อโครง
กระดูก 1
Musculoskeletal System II
MUSCU SYS II
Laboratory work in musculoskeletal system related to content of Musculoskeletal
System I.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 117 3000264

ระบบทางเดินหายใจ 1
2(1-2-3)
ลั ก ษณะทางมหกายวิ ภ าคและจุ ล กายวิ ภ าค สรี ร วิ ท ยาและชี ว เคมี ข องระบบทางเดิ น หายใจ
การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวทางคลินิก
Respiratory System I
RESP SYS I
Gross and microscopic structure, physiology and biochemistry of respiratory system;
clinical application of the knowledge.

3000266

ระบบหัวใจหลอดเลือด 1
2(1-2-3)
ลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค สรีรวิทยาและชีวเคมีของหัวใจ หลอดเลือดและน้าเหลือง
การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวทางคลินิก
Cardiovascular System I
CVS SYS I
Gross and microscopic structure, physiology and biochemistry of heart, blood vessels
and lymph vessels; clinical application of the knowledge.

3000268

ระบบทางเดินอาหาร 1
2(1-2-3)
ลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบทางเดินอาหารและอวัยวะ
ที่เกีย่ วข้อง การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวทางคลินิก
Alimentary System I
ALIMENTARY SYS I
Gross and microscopic structure, physiology and biochemistry of alimentary system
and related organs; clinical application of the knowledge.

3000269

ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
1(1-0-2)
โครงสร้ างทางมหกายวิ ภ าคและจุ ล กายวิ ภ าค สรี รวิ ท ยาและชี วเคมี ข องระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ
การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวทางคลินิก
Urinary System I
URIN SYS I
Gross and microscopic structure, physiology and biochemistry of urinary system;
clinical application of the knowledge.

3000271

ระบบเจริญพันธุ์ 1
2(1-2-3)
โครงสร้ า งทางมหกายวิ ภ าคและจุ ล กายวิ ภ าค สรี ร วิ ท ยาและชี ว เคมี ข องระบบเจริ ญ พั น ธุ์
การพัฒนาทางเพศ การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวทางคลินิก
Reproductive System I
REPROD SYS I
Gross and microscopic structure, physiology and biochemistry of reproductive system;
sexual development; clinical application of the knowledge.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 118 3000273** ระบบต่อมไร้ท่อ 1
1(1-0-2)
โครงสร้างทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างทางชีวเคมี
และเมแทบอลิซึมของฮอร์โมนของระบบต่อมไร้ท่อ การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวทางคลินิก
Endocrine System I
ENDOC SYS I
Gross and microscopic structure and physiology of endocrine system; biochemical
structure and metabolism of hormones of endocrine system; clinical application of
the knowledge.
3000278

ประสาทศาสตร์
4(3-2-7)
ความรู้พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ โครงสร้างและการท างานของระบบประสาท ทั้ งด้ านประสาทกายวิภ าค
ประสาทสรีรวิทยา ประสาทเคมี ตลอดจนความสัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรมและลักษณะทางคลินิก
Neuroscience
NEUROSCIENCE
Basic knowledge of structure and function of nervous system including
neuroanatomy, neurophysiology, neurochemistry in relationship to development of
behaviour and clinical manifestations.

3000283*

เวชพันธุศาสตร์และคัพภวิทยาคลินิก
3(2-2-5)
การวิเคราะห์พงศาวลี โรคและความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมถึงกลไกการเกิด การเจริญของมนุษย์
ในครรภ์ตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงขั้นสมบูรณ์ มุมมองทางพันธุกรรม การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวทาง
คลินิก
Medical Genetics and Clinical Embryology
MED GENE CLI EMB
Pedigree analysis; genetic diseases and disorders including their mechanisms; human
intrauterine growth from fertilization to fully developed stage; genetic aspect and
clinical application of the knowledge.

3000364** หลักภูมิคุ้มกันวิทยา
2(1-2-3)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและกลไกของระบบภูมิคุ้มกันในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อ
โมเลกุลและเซลล์แปลกปลอม จุลชีพและปรสิต
Principle of Immunology
PRINC IMMU
Basic knowledge of components and mechanisms of immune system in
immunological response to foreign molecules and cells, microbes and parasites.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 119 3000366** หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
2(1-2-3)
หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา ราวิทยาและปรสิตวิทยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
สาหรับเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ราและปรสิตที่เป็นสาเหตุก่อโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
Principle of Medical Microbiology and Parasitology
MICRO/PARASITO
Basic principles of bacteriology, virology, mycology and parasitology; laboratory
investigations for bacteria, viruses, fungi and parasites causing infectious diseases of
public health importance.
3000369** พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรค
2(1-2-3)
สาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยาและพยาธิสภาพของการเสื่อมสภาพและการตายของเซลล์
การอักเสบ การซ่อมแซมให้หาย ความผิดปกติของการไหลเวียน ความผิดปกติของโลหะและรงควัตถุ
พยาธิสภาพจากสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติของการเจริญเติบโตและเนื้องอก การศึกษาพยาธิสภาพด้วย
ตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์ การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ การเตรียมผู้ป่วย ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หลักการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
ในห้องปฏิบัติการสาหรับแพทย์ทั่วไป
Foundation Pathology of Diseases
FOUND PATHO DIS
Etiology, pathogenesis, pathophysiology and pathology of cell degeneration and cell
death, inflammation, repair, circulatory disturbance, abnormality of mineral and
pigment, environmental pathology, growth disturbance and neoplasia; study of gross
and microscopic pathology; specimen collection, patient preparation, factors affecting
laboratory investigation; complete blood count interpretation; principles of quality
control of laboratory process for general practitioners.
3000370

หลักเภสัชวิทยา
2(1-2-3)
แหล่งที่มาของยา รูปแบบของยา วิธีการบริหารยา การเรียกชื่อยา เภสัชตารับ กระบวนการทาง
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ อาการไม่พึงประสงค์และอันตรกิริยาของยา การพัฒนายาและ
การควบคุมการพัฒนายา การเขียนใบสั่งยา หลักการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล นโยบายแห่งชาติด้านยา
และบัญชียาหลักแห่งชาติ ออตาคอยด์ ยาระบบประสาทอัตโนมัติ ยาต้านจุลชีพ สารระงับเชื้อและ
สารฆ่าเชื้อ ยารักษามะเร็ง พิษวิทยาและสารแก้พิษจากโลหะหนัก การแพทย์แผนไทย ประเด็นทาง
เวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Principle of Pharmacology
PRINC PHARMACO
Sources of drugs; dosage forms; routes of drug administration; drug nomenclature;
drug references; pharmacokinetic and pharmacodynamic processes; adverse drug
reaction and drug interaction; drug development and regulatory issues; prescription
writing; principle of rational drug use; national drug policy and national list of
essential medicines; autacoids; autonomic pharmacology; anti-microbial drugs,
antiseptics and disinfectants; antineoplastic drugs; toxicology and chelating agents;
Thai traditional medicine; issues in medical ethics and professional laws.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 120 3000372** โลหิตวิทยาคลินิกและการติดเชื้อทั่วร่างกาย
2(1-2-3)
พัฒนาการ โครงสร้างและลักษณะปกติของเม็ดเลือด ความรู้พื้นฐานของวิธีการตรวจและการแปลผล
การตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางโลหิ ต วิ ท ยา บู ร ณาการความรู้ ท างระบาดวิ ท ยา อาการวิ ท ยา
ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก
เภสัชวิทยา หลักการสร้างเสริมสุขภาพ และหลักการบริบาลแบบองค์รวมสาหรับโรคและภาวะผิดปกติ
ของระบบโลหิตวิทยาและการติดเชื้อทั่วร่างกายที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ประเด็นทางเวชจริย
ศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Clinical Hematology and Systemic Infection
CLIN HEM/SYS INF
Development, normal structure and appearance of blood cells; basic knowledge of
methods and interpretation of hematological laboratory investigation; integration of
knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, microbiology,
parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology,
pharmacology and principles of health promotion and holistic care for diseases and
disorders of hematological system and systemic infection which are of public health
importance; issues in medical ethics and professional laws.
3000373** ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
2(1-2-3)
บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการ
บริบาลแบบองค์รวมสาหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Integumentary System and Related Connective Tissues
INTEG SYS/CON TISS
Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology,
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical
pathology, pharmacology, principles of health promotion and holistic care for
diseases and disorders of integumentary system and related connective tissues which
are of public health importance; issues in medical ethics and professional laws.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 121 3000375** ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
1(1-0-2)
บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการ
บริบาลแบบองค์รวมสาหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Musculoskeletal System and Related Connective Tissues
MUSCU SYS/CON TISS
Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology,
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical
pathology, pharmacology, principles of health promotion and holistic care for
diseases and disorders of musculoskeletal system and related connective tissues
which are of public health importance; issues in medical ethics and professional laws.
3000376** ระบบทางเดินหายใจ 2
2(1-2-3)
บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการ
บริบาลแบบองค์รวมสาหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่สาคัญ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Respiratory System II
RESP SYS II
Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology,
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical
pathology, pharmacology, principles of health promotion and holistic care for
diseases and disorders of respiratory system which are of public health importance;
issues in medical ethics and professional laws.
3000378** ระบบหัวใจหลอดเลือด 2
2(1-2-3)
บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการ
บริบาลแบบองค์รวมสาหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบหัวใจหลอดเลือดที่เป็นปัญหาสาธารณสุ ข
ที่สาคัญ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Cardiovascular System II
CVS SYS II
Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology,
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical
pathology, pharmacology, principles of health promotion and holistic care for
diseases and disorders of cardiovascular system which are of public health
importance; issues in medical ethics and professional laws.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 122 3000380** ระบบทางเดินอาหาร 2
3(2-2-5)
บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการ
บริบาลแบบองค์รวมสาหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบทางเดินอาหารที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่สาคัญ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Alimentary System II
ALIMENTARY SYS II
Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology,
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical
pathology, pharmacology, principles of health promotion and holistic care for
diseases and disorders of alimentary system which are of public health importance;
issues in medical ethics and professional laws.
3000381** ระบบทางเดินปัสสาวะ 2
2(1-2-3)
บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการ
บริบาลแบบองค์รวมสาหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่สาคัญ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Urinary System II
URIN SYS II
Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology,
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical
pathology, pharmacology, principles of health promotion and holistic care for
diseases and disorders of urinary system which are of public health importance;
issues in medical ethics and professional laws.
3000383** ระบบเจริญพันธุ์ 2
2(1-2-3)
บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการ
บริบาลแบบองค์รวมสาหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบเจริญพันธุ์ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Reproductive System II
REPROD SYS II
Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology,
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical
pathology, pharmacology, principles of health promotion and holistic care for
diseases and disorders of reproductive system which are of public health importance;
issues in medical ethics and professional laws.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 123 3000384** ประสาทศาสตร์คลินิก
2(1-2-3)
บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา ประสาทกายวิภาค ประสาทพยาธิวิท ยา พยาธิวิทยาคลินิก ประสาทเภสัชวิท ยา
หลักการสร้างเสริมสุขภาพ และหลักการบริบาลแบบองค์รวมสาหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบ
ประสาทที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Clinical Neuroscience
CLIN NEUROSCIENCE
Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology,
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, neuroanatomy,
neuropathology, clinical pathology, neuropharmacology, principles of health
promotion and holistic care for diseases and disorders of nervous system which are
of public health importance; issues in medical ethics and professional laws.
3000385** ระบบต่อมไร้ท่อ 2
2(1-2-3)
บู ร ณาการความรู้ ท างระบาดวิท ยา อาการวิท ยา ภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยา พยาธิ ก าเนิ ด พยาธิ ส รี รวิ ท ยา
พยาธิวิท ยา พยาธิวิท ยาคลินิ ก เภสัชวิท ยา หลัก การสร้างเสริม สุข ภาพและหลัก การบริบ าลแบบ
องค์ ร วมส าหรั บ โรคและภาวะผิ ด ปกติ ข องระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาสาธารณ สุ ข ที่ ส าคั ญ
ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Endocrine System II
ENDOC SYS II
Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, pharmacology,
principles of health promotion and holistic care for diseases and disorders of
endocrine system which are of public health importance; issues in medical ethics and
professional laws.
3000386** ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและการติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
2(1-2-3)
บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา อาการวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก เภสัชวิทยา หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการ
บริ บ าลแบบองค์ รวมส าหรับ โรคและภาวะผิ ด ปกติ ข องระบบภู มิ คุ้ ม กั น และการติ ด เชื้ อ ในผู้ ป่ ว ย
ภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ปัญหาและการป้องกันการติดเชื้อจากการทางาน
ของบุคลากรสายสุขภาพ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Clinical Immunology and Infections in Immunocompromised Host
CLIN IMMU IMMUCOMP
Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology,
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical
pathology, pharmacology, principle of health promotion and holistic care for diseases
and disorders of immune system and infection in immunocompromised host which
are of public health importance; problems of occupation-caused infection in health
personnel and its prevention; issues in medical ethics and professional laws.
*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 124 3000388** พยาธิสภาพทางจิต
2(1-2-3)
ความขั ด แย้ ง ในจิ ต ใจและกลไกป้ อ งกั น ทางจิ ต ภาวะผิ ด ปกติ ข องพั ฒ นาการบุ ค ลิ ก ภาพ
ปั จ จั ย ด้ า นอารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมที่ ส่ ง ผลต่ อ การเจ็ บ ป่ ว ย บู ร ณาการความรู้ ท างระบาดวิ ท ยา
อาการวิทยา พยาธิกาเนิด จิตพยาธิวิทยา เภสัชวิทยา หลักการสร้างเสริมสุขภาพและหลักการบริบาล
แบบองค์รวมสาหรับโรคและภาวะผิดปกติทางจิตเวชที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ประเด็นทาง
เวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ

3000403

Psychopathology
PSYCHOPATHOLOGY
Psychological conflicts and defense mechanisms; personality developmental
disorders; emotional and behavioral factors affecting illnesses; integration of
knowledge in epidemiology, symptomatology, pathogenesis, psychopathology,
pharmacology, principles of health promotion and holistic care for diseases and
disorders in psychiatry which are of public health importance; issues in medical ethics
and professional laws.
พื้นฐานรังสีวิทยาวินิจฉัย
หลักพื้นฐาน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อจากัด การเตรียม วิธีการและภาวะแทรกซ้อนของการตรวจทาง
รังสีวิทยา พื้นฐานฟิสิกส์ทางรังสีวิทยา การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ คลื่นเสียงความถี่สงู
และการสร้ า งภาพด้ ว ยเรโซแนนซ์ แ ม่ เหล็ ก การป้ อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี ใ นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย
การแปลผลภาพทางรังสีวิทยาวินิจฉัยที่จาเป็น

2(1-2-3)

Foundation of Diagnostic Radiology
FOUND DIAG RADIO
Basic principles, indications, contraindications, limitations, preparations, techniques
and complications of radiological investigation; basic physics in radiology; diagnostic
investigation using computed tomography, ultrasonography and magnetic resonance
imaging; diagnostic radiation protection; interpretation of essential radiological
imaging.
3000405

พื้นฐานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
หลักพื้นฐาน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อจากัด การแปลผล และภาวะแทรกซ้อนของการตรวจวินิจฉัยและ
การรั ก ษาทางเวชศาสตร์นิ ว เคลี ย ร์ ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เครื่อ งมื อ ทางรั งสี รั ก ษา ผลกระทบ
ทางชีววิทยาของรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่พบบ่อยทั้งก่อนและหลัง
การให้รังสีรักษา ภาวะแทรกซ้อนจากการให้รังสีรักษา
Foundation of Nuclear Medicine, Therapeutic Radiology and Oncology
NUC MED RADIO/ONCO
Basic principles, indications, contraindications, limitations, interpretation and
complications of nuclear medicine investigation and therapy; basic knowledge of
radiotherapy equipment; biological effects of radiation; therapeutic radiation
protection; patient management of common malignant neoplasm before and after
irradiation; radiation complications.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

1(1-0-2)

- 125 3000457*

จริยศาสตร์คลินิกและกฎหมาย
1(0-2-1)
ประเด็ น ทางจริ ย ศาสตร์ ท างคลิ นิ ก กฎหมายวิ ช าชี พ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง การตั้ งค าถาม
การให้เหตุผลและการโต้แย้ง

Clinical Ethics and Laws
Clin Ethics/Laws
Issues in clinical ethics, professional and related laws; questioning, reasoning and
argumentation.
3000502** มูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์
3(2-2-5)
การตั้งคาถาม การสืบค้นข้อมูลชีวเวชศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ชีวสถิติ รูปแบบ
งานวิจัย รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน จริยธรรมการวิจัย
การประเมินคุณภาพหลักฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจทางคลินิกเกี่ยวกับการพยากรณ์โรค
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรักษา
Evidence-Based Medicine
EVIDENCE BASE MED
Formulating questions; biomedical information search; qualitative and quantitative
research; biostatistics; types of research including systematic review and metaanalysis; research ethics; appraising the evidence and its application for clinical
decision making including disease prognosis, laboratory investigation, and therapy.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 126 2.1.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
3000401

พื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก
4 (2-4-6)
หลั ก การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ แ ละตรวจร่ า งกาย และการฝึ ก ปฏิ บั ติ หลั ก การให้ เหตุ ผ ลทางคลิ นิ ก และ
การตัดสินใจทางคลินิก แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางคลินิก หลักการบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่ง เน้น
ปัญหา หลักการบริบาลแบบองค์รวมและการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้ทางคลินิก ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์
กับผู้ป่วย ความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพสายสุขภาพ ความตระหนักในตนเอง การจัดการความเครียด
และการพัฒนาตนเอง
Foundation of Clinical Competency
FOUND CLIN COMP
Principles and practice of history taking and physical examination; principles of clinical
reasoning and clinical decision making; approach to common clinical problems; principles
of problem-oriented medical record completion; principles and practice of holistic
approach; learning in clinical setting; doctor-patient relationship; occupational risks in
health professionals; self-awareness, stress management and personal development.

3000406

เวชศาสตร์ชุมชน 1
1(0-2-1)
หลักเวชศาสตร์ชุมชน การสารวจอนามัยชุมชน การสร้างแบบสอบถาม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ป้อนและวิเคราะห์ข้อมูล การวินิจฉัยอนามัยชุมชน การฝึกปฏิบัติในชุมชนที่กาหนดให้ด้วยพฤตินิสัยและ
เจตคติแห่งวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม

Community Medicine I
COM MED I
Principle of community medicine; community health survey; questionnaire design; use of
computer software for data entering and analysis; community health diagnosis; practice in
assigned community with professional habits and attitudes; learning and working as a
team.
3000441*

ทฤษฎีทางอายุรศาสตร์
3(1-4-4)
แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกาเนิด
พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา พยาธิ ส ภาพ อาการ อาการแสดง การส่ ง ตรวจทางรั ง สี วิ ท ยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลสาหรับโรคหรือภาวะ
ผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Theory in Medicine
THEO MED
Approach to common problems in internal medicine; definition, clinical epidemiology,
etiology, risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs,
radiological and laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis and rational
treatment of diseases and disorders in internal medicine which are of public health
importance; issues in medical ethics and professional laws.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 127 3000443*

สมรรถนะทางอายุรศาสตร์ 1
3(0-6-3)
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่
ผู้ป่วยอายุรศาสตร์และญาติ
Competency in Medicine I
COMP MED I
History taking, physical examination, clinical diagnosis, radiological and laboratory
investigation and interpretation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives in internal medicine.

3000445*

การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 1
2(0-6-0)
การบริบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์อย่างเป็น องค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึก
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Medicine I
PERFORM MED I
Holistic care in medicine; completing problem-oriented medical record and logbook;
clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal and
professional development; learning and working as a team.

3000451*

ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์
4(2-4-6)
แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางศัลยศาสตร์ นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกาเนิด
พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา พยาธิ ส ภาพ อาการ อาการแสดง การส่ ง ตรวจทางรั ง สี วิ ท ยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลสาหรับโรคหรือภาวะ
ผิดปกติทางศัลยศาสตร์ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Theory in Surgery
THEO SURGERY
Approach to common problems in surgery; definition, clinical epidemiology, etiology, risk
factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs, radiological and
laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis and rational treatment of diseases
and disorders in surgery which are of public health importance; issues in medical ethics
and professional laws.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 128 3000453*

สมรรถนะทางศัลยศาสตร์ 1
3(0-6-3)
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่
ผู้ป่วยศัลยศาสตร์และญาติ
Competency in Surgery I
COMP SURGERY I
History taking, physical examination, clinical diagnosis, radiological and laboratory
investigation and interpretation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives in surgery.

3000455*

การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 1
2(0-6-0)
การบริบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการ
ปฏิ บั ติ งาน การปฏิ บั ติ งานทางคลิ นิ ก ด้ ว ยพฤติ นิ สั ย และเจตคติ แ ห่ งวิ ชาชี พ ความปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Surgery I
PERFORM SURG I
Holistic care in surgery; completing problem-oriented medical record and logbook; clinical
practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal and professional
development; learning and working as a team.

3000461*

ทฤษฎีทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
3(1-4-4)
แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลสาหรับโรคหรือภาวะ
ผิด ปกติ ท างสู ติ ศ าสตร์ -นรีเวชวิท ยาที่ เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ ส าคัญ ประเด็น ทางเวชจริ ยศาสตร์แ ละ
กฎหมายวิชาชีพ
Theory in Obstetrics and Gynecology
THEO OB/GYN
Approach to common problems in obstetrics and gynecology; definition, clinical
epidemiology, etiology, risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms,
signs, radiological and laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis and rational
treatment of diseases and disorders in obstetrics and gynecology which are of public
health importance; issues in medical ethics and professional laws.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 129 3000463*

สมรรถนะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1
3(0-6-3)
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่
ผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและญาติ
Competency in Obstetrics and Gynecology I
COMP OB/GYN I
History taking, physical examination, clinical diagnosis, radiological and laboratory
investigation and interpretation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives in obstetrics and gynecology.

3000465*

การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1
2(0-6-0)
การบริบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยาอย่างเป็น องค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและ
การบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Obstetrics and Gynecology I
PERFORM OB/GYN I
Holistic care in obstetrics and gynecology; completing problem-oriented medical record
and logbook; clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety;
personal and professional development; learning and working as a team.

3000471*

ทฤษฎีทางกุมารเวชศาสตร์
3(1-4-4)
แนวทางการแก้ ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยทางกุ ม ารเวชศาสตร์ นิ ย าม ระบาดวิท ยาคลิ นิ ก สาเหตุ ปั จ จัย เสี่ ย ง
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลสาหรับโรคหรือภาวะ
ผิดปกติทางกุมารเวชศาสตร์ ที่เป็นปัญ หาสาธารณสุขที่สาคัญ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมาย
วิชาชีพ
Theory in Pediatrics
THEO PED
Approach to common problems in pediatrics; definition, clinical epidemiology, etiology,
risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs, radiological and
laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis and rational treatment of diseases
and disorders in pediatrics which are of public health importance; issues in medical ethics
and professional laws.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 130 3000473*

สมรรถนะทางกุมารเวชศาสตร์ 1
3(0-6-3)
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่
ผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์และญาติ
Competency in Pediatrics I
COMP PED I
History taking, physical examination, clinical diagnosis, radiological and laboratory
investigation and interpretation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives in pediatrics.

3000475*

การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 1
2(0-6-0)
การบริบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึก
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Pediatrics I
PERFORM PED I
Holistic care in pediatrics; completing problem-oriented medical record and logbook;
clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal and
professional development; learning and working as a team.

3000505** การบริบาลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
4(1-8-3)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3000441, 3000443, 3000445
แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยในการบริบาลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย การสัมภาษณ์ประวัติ
การตรวจร่ างกาย การวิ นิ จฉั ย ทางคลินิ ก การส่งตรวจทางรังสี วิท ยาและการตรวจทางห้ องปฏิ บั ติ การ
รวมทั้งการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ
การบริบาลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การบันทึกเวชระเบียน
แบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่ง
วิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Chronic and Palliative Care
CHRON PALLIA CARE
CONDITION : PRER 3000441, 3000443, 3000445
Approach to common problems in chronic an palliative care; history taking; physical
examination; clinical diagnosis; radiological and laboratory investigation and interpretation;
rational treatment; procedures; education for patients and relatives; holistic care; issues in
medical ethics and professional laws; completing problem-oriented medical record and
logbook; clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal
and professional development; learning and working as a team.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 131 3000507** จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต
4(2-4-6)
แนวทางการแก้ ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ย ทางจิ ต เวชศาสตร์ การสั ม ภาษณ์ ประวั ติ การตรวจร่ า งกาย
การวินิจฉัย ทางคลิ นิก การส่ งตรวจทางรังสีวิท ยาและการตรวจทางห้อ งปฏิบั ติการ รวมทั้ งการแปลผล
การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ การบริบาลผู้ป่วยอย่างเป็น องค์รวม
ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึก
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Psychiatry and Mental Health
PSYCH/MENT HLTH
Approach to common problems in psychiatry; history taking; physical examination; clinical
diagnosis; radiological and laboratory investigation and interpretation; rational treatment;
education for patients and relatives; holistic care; issues in medical ethics and professional
laws; completing problem-oriented medical record and logbook; clinical practice with
professional habits and attitudes; patient safety; personal and professional development;
learning and working as a team.
3000523** จักษุวิทยา
2(1-2-3)
แนวทางการแก้ ปั ญ ห าที่ พ บ บ่ อย ท างจั ก ษุ วิ ท ยา การสั ม ภ าษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่ า งกาย
การวินิจฉัย ทางคลิ นิก การส่ งตรวจทางรังสีวิท ยาและการตรวจทางห้อ งปฏิบั ติการ รวมทั้ งการแปลผล
การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ การบริบาลผู้ป่วยอย่าง
เป็นองค์รวม ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและ
การบั นทึ ก การป ฏิ บั ติ ง าน การป ฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก ด้ ว ยพฤติ นิ สั ย และเจตค ติ แ ห่ งวิ ช าชี พ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Ophthalmology
OPHTHALMOLOGY
Approach to common problems in ophthalmology; history taking; physical examination;
clinical diagnosis; radiological and laboratory investigation and interpretation; rational
treatment; procedures; education for patients and relatives; holistic care; issues in medical
ethics and professional laws; completing problem-oriented medical record and logbook;
clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal and
professional development; learning and working as a team.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 132 3000525** โสต ศอ นาสิกวิทยา
2(1-2-3)
แนวทางการแก้ ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยทางโสต ศอ นาสิ ก วิ ท ยา การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่ า งกาย
การวินิจฉัย ทางคลิ นิก การส่ งตรวจทางรังสีวิท ยาและการตรวจทางห้อ งปฏิบั ติการ รวมทั้ งการแปลผล
การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ การบริบาลผู้ป่วยอย่าง
เป็นองค์รวม ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและ
การบั นทึ ก การป ฏิ บั ติ ง าน การป ฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก ด้ ว ยพฤติ นิ สั ย และเจตค ติ แ ห่ งวิ ช าชี พ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ
Otolaryngology
OTOLARNGOLOGY
Approach to common problems in otolaryngology; history taking; physical examination;
clinical diagnosis; radiological and laboratory investigation and interpretation; rational
treatment; procedures; education for patients and relatives; holistic care; issues in medical
ethics and professional laws; completing problem-oriented medical record and logbook;
clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal and
professional development.
3000527** เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2(1-2-3)
แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การประเมินทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้แก่ การสัมภาษณ์
ประวัติ การตรวจร่างกาย การประเมินสมรรถภาพร่างกาย การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย การสั่งการรักษาอย่างสม
เหตุผล เครื่องมือทางกายภาพ การออกกาลังกายเพื่อการบาบัดรั กษา อุปกรณ์ช่วยเดิน กายอุปกรณ์เสริม
และกายอุ ป กรณ์ เที ย ม การให้ ค าแนะน าแก่ ผู้ ป่ ว ยและญาติ การบริ บ าลผู้ ป่ ว ยอย่ า งเป็ น องค์ ร วม
ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึก
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Rehabilitation Medicine
REHAB MED
Approach to common problems in rehabilitation medicine; physiatric evaluation: history
taking, physical examination, functional assessment, and electrodiagnosis; rational
treatment; physical modalities, therapeutic exercise, gait aids, prostheses and orthoses;;
education for patients and relatives; holistic care; issues in medical ethics and professional
laws; completing problem-oriented medical record and logbook; clinical practice with
professional habits and attitudes; patient safety; personal and professional development;
learning and working as a team.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 133 3000531*

ทฤษฎีทางออร์โธปิดิกส์
2(1-2-3)
แนวทางการแก้ ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยทางออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ นิ ย าม ระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก สาเหตุ ปั จ จั ย เสี่ ย ง
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลสาหรับโรคหรือภาวะ
ผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Theory in Orthopedics
THEO ORTHO
Approach to common problems in orthopedics; definition, clinical epidemiology, etiology,
risk factors, pathogenesis, pathophysiology, pathology, symptoms, signs, radiological and
laboratory investigations, diagnosis, differential diagnosis and rational treatment of diseases
and disorders in orthopedics which are of public health importance; issues in medical
ethics and professional laws.

3000533*

สมรรถนะและการปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 1
2(0-5-1)
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และญาติ การบริบาลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหา
และการบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัย
ของผู้ป่วย การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Competency and Performance in Orthopedics I
COMP/PERF ORTHO I
History taking, physical examination, clinical diagnosis, radiological and laboratory
investigation and interpretation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives in orthopedics; holistic care; completing problem-oriented medical record and
logbook; clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal
and professional development; learning and working as a team.

3000535*

วิสัญญีวิทยาและการบริบาลผู้ป่วยวิกฤติ
4(2-6-4)
แนวทางการแก้ ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยทางวิ สั ญ ญี วิ ท ยาและการบริ บ าลผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤติ การประเมิ น และ
การเตรี ย มผู้ ป่ ว ย การดู แ ลระหว่ า งการผ่ า ตั ด การท าหั ต ถการ การให้ ค าแนะน าแก่ ผู้ ป่ ว ยและญาติ
การบริบาลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การบันทึกเวชระเบียน
แบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่ง
วิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Anesthesiology and Critical Care
ANES/CRIT CARE
Approach to common problems in anesthesiology and critical care; pre-anesthetic
evaluation and preparation; peri-operative care; procedures; education for patients and
relatives; holistic care; issues in medical ethics and professional laws; completing problemoriented medical record and logbook; clinical practice with professional habits and
attitudes; patient safety; personal and professional development; learning and working as
a team.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 134 3000537*

วิทยาการบาดเจ็บ
2(1-2-3)
แนวทางการแก้ ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยในการบริ บ าลผู้ บ าดเจ็ บ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่ า งกาย
การวินิจฉัย ทางคลิ นิก การส่ งตรวจทางรังสีวิท ยาและการตรวจทางห้อ งปฏิบั ติการ รวมทั้ งการแปลผล
การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ การบริบาลผู้ป่วยอย่าง
เป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทาง
คลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ
การเรียนและการทางานเป็นทีม
Traumatology
TRAUMA
Approach to common problems in trauma patients; history taking; physical examination;
clinical diagnosis; radiological and laboratory investigation and interpretation; rational
treatment; procedures; education for patients and relatives; holistic care; completing
problem-oriented medical record and logbook; clinical practice with professional habits
and attitudes; patient safety; personal and professional development; learning and
working as a team.

3000539*

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1
2(1-2-3)
แนวทางการแก้ ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยทางเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่ า งกาย
การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล การ
สั่ ง การรั ก ษาอย่ า งสมเหตุ ผ ล การท าหั ต ถการ การให้ ค าแนะน าแก่ ผู้ ป่ ว ยและญาติ ประเด็ น ทาง
เวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การเรียนและ
การทางานเป็นทีม
Emergency Medicine I
EMER MED I
Approach to common problems in emergency medicine; history taking; physical
examination; clinical diagnosis; radiological and laboratory investigation and interpretation;
rational treatment; procedures; education for patients and relatives; issues in medical
ethics and professional laws; completing problem-oriented medical record and logbook;
clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety; learning and working
as a team.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 135 3000541*

ทฤษฎีทางเวชศาสตร์ชุมชน
2(1-2-3)
มโนทัศน์ด้านสุขภาพ การบริบาลสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ การบริบาลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม
ระบบบริบาลสุขภาพในระดับชุมชนและระดับประเทศของไทย การวินิจฉัยอนามัยชุมชนและการแก้ไข
ปัญหาเชิงกลยุทธ์ ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยในเขตเมืองและชนบท การให้บริการสาธารณสุข
พื้นฐาน หลักการบริหารงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข การประเมินการให้ การบริบาลสุขภาพเชิง
เศรษฐศาสตร์ อนามั ย สิ่ งแวดล้ อ มและอาชี ว อนามั ย การแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ผ สมผสาน
การตรวจสุขภาพและการตรวจคัดกรองโรค ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
Theory in Community Medicine
THEO COM MED
Concept of health, health care and health promotion; holistic care; Thai health care
system: community and national levels; community health diagnosis and strategic
problem-solving; Thai public health service system in urban and rural areas; basic public
health service; principle of administration and management in medicine and in public
health; economic evaluation of health care services; environmental and occupational
health; Thai traditional medicine and integrative medicine; health check-up and disease
screening; issues in medical ethics and professional laws.

3000543*

การปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์ชุมชน
2(0-6-0)
การบริบาลผู้ป่วยคลินิกเวชศาสตร์ป้องกันอย่างเป็น องค์รวม การวินิจฉัยอนามัยชุมชนและการแก้ไขปัญหา
เชิ ง กลยุ ท ธ์ การน าผลงานวิ จั ย ด้ า นสุ ข ภาพไปปฏิ บั ติ โครงการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในระดั บ ชุ ม ชน
การปฏิบัติงานด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการ
ทางานเป็นทีม
Performance in Community Medicine
PERFORM COM MED
Holistic care in preventive medicine clinic; community health diagnosis and strategic
problem-solving; translation of health research into practice; community-level health
promotion project; practice with professional habits and attitudes; personal and
professional development; learning and working as a team.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 136 3000545*

เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว
4(2-5-5)
เงื่อนไข : ต้องสอบผ่านรายวิชา 3000441, 3000443, 3000445
แนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อยในเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว การสัมภาษณ์ประวัติ
การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
การแปลผล การสั่ งการรั ก ษาอย่ า งสมเหตุ ผ ล การท าหั ต ถการ การให้ ค าแนะน าแก่ ผู้ ป่ ว ยและญาติ
การบริบาลผู้ป่วยอย่างเป็น องค์รวม การบริบาลสุขภาพที่บ้าน ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมาย
วิชาชีพ การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิก
ด้ว ยพฤติ นิ สั ย และเจตคติ แ ห่ งวิ ชาชี พ ความปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย การพั ฒ นาเชิ งปั จเจกและเชิ งวิ ชาชี พ
การเรียนและการทางานเป็นทีม
Ambulatory and Family Medicine
AMBU/FAM MED
CONDITION : PRER 3000441, 3000443, 3000445
Approach to common problems in ambulatory and family medicine; history taking;
physical examination; clinical diagnosis; radiological and laboratory investigation and
interpretation; rational treatment; procedures; education for patients and relatives; holistic
care; home health care; issues in medical ethics and professional laws; completing
problem-oriented medical record and logbook; clinical practice with professional habits
and attitudes; patient safety; personal and professional development; learning and
working as a team.

3000547*

นิติเวชศาสตร์
2(1-2-3)
การชันสูตรพลิกศพและการตรวจทางห้องปฏิบัติการหลังการตาย นิติเวชศาสตร์คลินิก การเก็บ การส่งและ
การแปลผลหลักฐาน การบันทึกเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ที่มีผลทางกฎหมาย การเป็นพยาน
ศาล ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ การปฏิบัติงานด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Forensic Medicine
FOREN MED
Autopsy and postmortem investigation; clinical forensic medicine; collection, sending, and
interpretation of evidence; writing medical record and medico-legal documents; medical
expert witness in the court; issues in medical ethics and professional laws; practice with
professional habits and attitudes; personal and professional development; learning and
working as a team.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 137 3000591*

บทนาเวชปฏิบัติ
2(1-2-3)
โครงสร้ า งองค์ ก ร ระบบและกลไกการบริ ห ารงานในโรงพยาบาล การประกั น คุ ณ ภาพโรงพยาบาล
อุบัติเหตุหมู่ การจัดการปัญหาภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย การกู้ชีวิต การบันทึกเวชระเบียนโดยอาศัยแนวทาง
มาตรฐานสากล การเขียนใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วย การรับมือผู้ป่วยที่ มีปัญ หาและสื่อมวลชน
การสร้างเสริมสุขภาพสาหรับบุคลากรสายสุขภาพ การเรียนและการทางานในทีมสหวิชาชีพด้วยพฤตินิสัย
และเจตคติแห่งวิชาชีพ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ แพทยสภาและองค์กรวิชาชีพอื่น
Introduction to Clinical Clerkship
INTRO CLIN CLERK
Organization structure, administration system and working mechanism in the hospital;
hospital accreditation; mass casualty; management of emergency problems;
cardiopulmonary resuscitation; completing medical records using International
Classification of Diseases; writing medical certificates and referring letters; dealing with
difficult patients and media; health promotion for medical professional; learning and
working in a inter-professional team with professional habits and attitudes; issues in
medical ethics and professional laws; Thai medical council and other professional
organizations.

3000625*

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
1(0-3-0)
การบริ บ าลผู้ ป่ ว ยในโรงพยาบาลชุ ม ชน การบั น ทึ ก เวชระเบี ย นแบบมุ่ งเน้ น ปั ญ หาและการบั น ทึ ก การ
ปฏิ บั ติ งาน การปฏิ บั ติ งานทางคลิ นิ ก ด้ ว ยพฤติ นิ สั ย และเจตคติ แ ห่ งวิ ชาชี พ ความปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Community Hospital
PERFORM COM HOSP
Patient care in community hospital; completing problem-oriented medical record and
logbook; clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal
and professional development; learning and working as a team.

3000633*

สมรรถนะและการปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 2
1(0-3-0)
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย ทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และญาติ การบริบาลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหา
และการบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัย
ของผู้ป่วย การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Competency and Performance in Orthopedics II
COMP/PERF ORTHO II
History taking, physical examination, clinical diagnosis, radiological and laboratory
investigation and interpretation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives in orthopedics; holistic care; completing problem-oriented medical record and
logbook; clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal
and professional development; learning and working as a team.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 138 3000637*

การปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์
1(0-3-0)
การบริบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในโรงพยาบาลทั่วไป การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึก
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Orthopedics
PERFORM ORTHO
Care for orthopedic patients in general hospital; completing problem-oriented medical
record and logbook; clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety;
personal and professional development; learning and working as a team.

3000639*

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2
1(0-3-0)
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่
ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น และญาติ การบั น ทึ ก เวชระเบี ย นแบบมุ่ ง เน้ น ปั ญ หาและการบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง าน
การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาเชิง
ปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Emergency Medicine II
EMER MED II
History taking, physical examination, clinical diagnosis, radiological and laboratory
investigation and interpretation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives in emergency medicine; completing problem-oriented medical record and
logbook; clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal
and professional development; learning and working as a team.

3000643*

สมรรถนะทางอายุรศาสตร์ 2
2(0-4-2)
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่
ผู้ป่วยอายุรศาสตร์และญาติ
Competency in Medicine II
COMP MED II
History taking, physical examination, clinical diagnosis, radiological and laboratory
investigation and interpretation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives in internal medicine.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 139 3000645*

การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 2
2(0-6-0)
การบริบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์อย่างเป็น องค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึก
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Medicine II
PERFORM MED II
Holistic care in internal medicine; completing problem-oriented medical record and
logbook; clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal
and professional development; learning and working as a team.

3000647*

การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์ 3
2(0-6-0)
การบริบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ในโรงพยาบาลทั่วไป การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึก
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Medicine III
PERFORM MED III
Care for internal medicine patients in general hospital; completing problem-oriented
medical record and logbook; clinical practice with professional habits and attitudes;
patient safety; personal and professional development; learning and working as a team.

3000653*

สมรรถนะทางศัลยศาสตร์ 2
2(0-4-2)
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่
ผู้ป่วยศัลยศาสตร์และญาติ
Competency in Surgery II
COMP SURGERY II
History taking, physical examination, clinical diagnosis, radiological and laboratory
investigation and interpretation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives in surgery.

3000655*

การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 2
2(0-6-0)
การบริบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการ
ปฏิ บั ติ งาน การปฏิ บั ติ งานทางคลิ นิ ก ด้ ว ยพฤติ นิ สั ย และเจตคติ แ ห่ งวิ ชาชี พ ความปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Surgery II
PERFORM SURG II
Holistic care in surgery; completing problem-oriented medical record and logbook; clinical
practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal and professional
development; learning and working as a team.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 140 3000657*

การปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ 3
2(0-6-0)
การบริบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ในโรงพยาบาลทั่วไป การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึก
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Surgery III
PERFORM SURG III
Care for surgical patients in general hospital; completing problem-oriented medical record
and logbook; clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety;
personal and professional development; learning and working as a team.

3000663*

สมรรถนะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2
2(0-4-2)
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่
ผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและญาติ
Competency in Obstetrics and Gynecology II
COMP OB/GYN II
History taking, physical examination, clinical diagnosis, radiological and laboratory
investigation and interpretation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives in obstetrics and gynecology.

3000665*

การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2
1(0-3-0)
การบริบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยาอย่างเป็น องค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและ
การบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Obstetrics and Gynecology II
PERFORM OB/GYN II
Holistic care in obstetrics and gynecology; completing problem-oriented medical record
and logbook; clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety;
personal and professional development; learning and working as a team.

3000667*

การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 3
2(0-6-0)
การบริบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาในโรงพยาบาลทั่วไป การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและ
การบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Obstetrics and Gynecology III
PERFORM OB/GYN III
Care for obstetrics and gynecology patients in general hospital; completing problemoriented medical record and logbook; clinical practice with professional habits and
attitudes; patient safety; personal and professional development; learning and working as
a team.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 141 3000673*

สมรรถนะทางกุมารเวชศาสตร์ 2
2(0-4-2)
การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การทาหัตถการ การให้คาแนะนาแก่
ผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์และญาติ
Competency in Pediatrics II
COMP PED II
History taking, physical examination, clinical diagnosis, radiological and laboratory
investigation and interpretation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives in pediatrics.

3000675*

การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 2
1(0-3-0)
การบริบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึก
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Pediatrics II
PERFORM PED II
Holistic care in pediatrics; completing problem-oriented medical record and logbook;
clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety; personal and
professional development; learning and working as a team.

3000677*

การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 3
2(0-6-0)
การบริบ าลผู้ป่ วยกุม ารเวชศาสตร์ในโรงพยาบาลทั่ วไป การบั น ทึ ก เวชระเบี ย นแบบมุ่ งเน้ น ปั ญ หาและ
การบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ ความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทางานเป็นทีม
Performance in Pediatrics III
PERFORM PED III
Care for pediatric patients in general hospital; completing problem-oriented medical
record and logbook; clinical practice with professional habits and attitudes; patient safety;
personal and professional development; learning and working as a team.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 142 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย
3000390

โครงการวิจัยอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 1
4(0-8-4)
งานวิ จัย ในหั ว ข้อ ต่ าง ๆ ทางอณู ชีววิท ยาและพั น ธุ ศาสตร์ท างการแพทย์ ภาพรวมของกิ จกรรม
งานวิจัยที่ใช้การทดลองทางการแพทย์ การตั้งคาถามวิจัย การอธิบายที่มาและความสาคัญ การ
ตั้งสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัยและการทาการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและ
สรุปผล และการเขียนรายงาน
Research Projects in Medical Molecular Biology and Genetics I
RES MOL BIO GENE I
Research in several topics in molecular biology and genetics in medicine; overview of
experimental medical research activities; asking research questions; explaining
underlining reasons and significance; defining hypothesis; designing research and
performing experiments; data analysis, result interpretation and conclusion; report writing.

3000604

ประสบการณ์การวิจัย 1
4(0-12-0)
การทางานวิจัยหรือร่วมทางานวิจัยในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอื่น
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
Research Experience I
RES EXP I
Doing research or joining a research team in any field of medicine or related
disciplines in other institutions, either within the country or in a foreign country.

3000605** ประสบการณ์การวิจัย 2
4(0-12-0)
การทางานวิจัยหรือร่วมทางานวิจัยในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอื่น
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
Research Experience II
RES EXP II
Doing research or joining a research team in any field of medicine or related
disciplines in other institutions, either within the country or in a foreign country.
3000606** ประสบการณ์การวิจัย 3
4(0-12-0)
การทางานวิจัยหรือร่วมทางานวิจัยในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอื่น
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
Research Experience III
RES EXP III
Doing research or joining a research team in any field of medicine or related
disciplines in other institutions, either within the country or in a foreign country.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 143 3000607

โครงการวิจัยอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 2
งานวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ทางอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์

4(0-8-4)

Research Projects in Medical Molecular Biology and Genetics II
RES MOL BIO GEN II
Research in several topics in molecular biology and genetics in medicine.
3000616

ประสบการณ์การวิจัย 4
2(0-6-0)
การทางานวิจัยหรือร่วมทางานวิจัยในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอื่น ๆ
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
Research Experience IV
RES EXP IV
Doing research or joining a research team in any field of medicine or related
disciplines in other institutions, either within the country or abroad.

3000617

การเขียนรายงานวิจัย
2(0-6-0)
การเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งรวมถึงการทบทวนวรรณกรรม
และการจัดทาบรรณานุกรม
Research Report Writing
RES WRIT
Writing research report for national or international publication, including literature
review and bibliography.

3000626

ประสบการณ์การวิจัย 5
2(0-6-0)
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาบังคับร่วม 3000616
การทางานวิจัยหรือร่วมทางานวิจัยในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอื่น ๆ
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
Research Experience V
RES EXP V
CONDITION: COREQ 3000616
Conducting research or joint research in any field of medicine or related disciplines in
other Institutions either within the country or abroad.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 144 3000627

การเขียนรายงานวิจัย 2
2(0-6-0)
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาบังคับร่วม 3000617
การเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งรวมถึงการทบทวนวรรณกรรม
และการจัดทาบรรณานุกรม
Research Report Writing II
RES WRIT II
CONDITION: COREQ 3000617
Writing research report for national or international publication, including literature
review and bibliography.

3004601

การวิจัยทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชไอวี 1
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3000386
ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชไอวี เทคนิคในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การตอบสนองของที
เซลล์ต่อเชื้อเอชไอวี การตั้งคาถามวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย และการเขียนโครงร่างวิจัย

4(2-4-6)

Research in HIV Immunology I
RES HIV IMMUNOL I
CONDITION: PRER 3000386
HIV Immunology, research techniques, laboratory analysis of cell response to HIV,
research question, research methodology and writing research proposals.
3004602

การวิจัยทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชไอวี 2
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3000386
ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชไอวี เทคนิคในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การตอบสนองของที
เซลล์ต่อเชื้อเอชไอวี การตั้งคาถามวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย และการเขียนโครงร่างวิจัย

4(2-4-6)

Research in HIV Immunology II
RES HIV IMMUNOL II
CONDITION: PRER 3000386
HIV Immunology, research techniques, laboratory analysis of cell response to HIV,
research question, research methodology and writing research proposals.
3005302

โครงการวิจัยทางชีวเคมีทางการแพทย์
4(0-8-4)
วิธีวิทยาการวิจัยในสาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ การวางแผนโครงร่างวิจัย การตั้งคาถามวิจัย การ
ปฏิบัติการวิจัย การอภิปรายและการเสนอผลงานวิจัย ทักษะการวิจัยทางชีวเคมีทางการแพทย์พื้นฐาน
หรือเชิงคลินิก
Research Projects in Medical Biochemistry
RES MED BIOCHEM
Research methodology in medical biochemistry; research proposal; research question;
experimental performance; research discussion and presentation; skills in medical
biochemical research in the area of basic science or clinical science.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 145 3005304

อณูชีววิทยาทางการแพทย์
4(3-3-6)
ชนิด ลักษณะโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกรดนิวคลิอิก การแสดงออกของยีน มโน
ทัศน์พื้นฐานและหลักการของอณูชีววิทยา การสกัด การตัดต่อ การดัดแปลง และการหาลาดับกรด
นิวคลิอิก การเพิ่มจานวนยีน การสร้างดีเอนเอสายผสม การสืบหายีนที่สนใจ การประยุกต์ใช้อณู
ชีววิทยาทางด้านการแพทย์ โรคที่มีความผิดปกติทางเมแทบอลิซึมต่างๆ ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย
ในมุมมองทางคลินิก ชีวเคมี และอณู ชีววิทยา การฝึกปฏิบั ติเพื่ อแยกสกัดดีเอนเอ วิเคราะห์
ปริมาณ เพิ่มปริมาณ และแยกวิเคราะห์ขนาดดีเอนเอด้วยอิเล็กโตรฟอเรซิส
Medical Molecular Biology
MED MOL BIO
Types, structure, physical and chemical properties of nucleic acids; gene expression;
basic concepts and principles of molecular biology; nucleic acid extraction,
modification and sequencing; in vitro DNA amplification; gene cloning; application of
molecular biology in medicine; clinical, biochemical and molecular biological aspects
of common metabolic disorders in Thailand; laboratory practice on the isolation,
purification, quantification, amplification and electrophoretic separation of DNA.

3008332

ประสบการณ์การวิจัยทางการแพทย์
หลักการ กระบวนการและวิธีวิจัยทางการแพทย์ โดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาสาคัญของประเทศ

4(2-6-4)

Research Experience in Medicine
RES EXP MED
Principles, processes and methods in medical research of important diseases of
Thailand.
3008340

3009328

ประสบการณ์การวิจัยโรคเขตร้อน
หลักการ กระบวนการ และวิธีวิจยั ทางการแพทย์ โดยเฉพาะโรคเขตร้อนที่เป็นปัญหาสาคัญของ
ประเทศไทย
Research Experience in Tropical Diseases
RES EXP TROP DIS
Principles, processes and methods of medical research on important tropical diseases
in Thailand.
โครงงานวิจัยทางพยาธิวิทยาในระดับจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
บทบาทของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธิสภาพของเซลล์
Ultrastructural Research Project in Pathology
ULTRA RES PATHOL
Role of electron microscopy in cellular pathology-related research.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(0-12-0)

1(0-2-1)

- 146 3010338

ประสบการณ์การวิจัยทางเภสัชวิทยา
4(1-6-5)
การทาวิจัยทางเภสัชวิทยาพื้นฐาน เภสัชวิทยาคลินิก และเภสัชระบาดวิทยาในหัวข้อที่นิสิตสนใจ ซึ่ง
รวมถึง การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ของยา ประสิทธิภาพของยา ค่าใช้จ่ายด้านยา
และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การนาเสนอผลงานวิจัย
Research Experience in Pharmacology
RES EXP PHARMACO
Research of each student’s interest in basic pharmacology, clinical pharmacology and
pharmacoepidemiology including study of phamacokinetics, mechanism of drug
action, drug efficacy, drug expenditure and adverse drug reactions monitoring;
research presentation.

3010340

ชีววิทยาเซลล์ต้นกาเนิด
4(1-6-5)
คาจากัดความ ชนิด และคุณสมบัติของเซลล์ต้นกาเนิด กลไกลควบคุมคุณสมบัติของเซลล์ต้นกาเนิดใน
ระดับยีนและอีพิยีน สภาพแวดล้อมจุลภาคของเซลล์ต้นกาเนิด เซลล์ต้นกาเนิดมะเร็ง การประยุกต์
ความรู้ชีววิทยาเซลล์ต้นกาเนิดทางคลินิก เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยเซลล์ต้นกาเนิด ในห้องปฏิบัติการ
Stem Cell Biology
STEM CELL BIOLOGY
Definition, types and properties of stem cells; genetic and epigenetic mechanisms
which regulate stem cell properties; stem cell niche; cancer stem cell; clinical
application of stem cell biology; laboratory techniques in stem cell research.

3017314

ประสบการณ์การวิจัยทางสรีรวิทยา 1
4(1-6-5)
กระบวนการวิจัยทางสรีรวิทยา ซึ่งประกอบด้วยการสืบค้นข้อมูลและการทบทวนวรรณกรรม การ
ตั้งสมมติฐาน การตั้งปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การคัดเลือกตัวอย่าง การวัด การวิเคราะห์
ข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน รวมถึงการใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยา
Research Experience in Physiology I
RES EXP PHYSIO I
Research methods in physiology including information searching and literature review,
hypothesis formation, research question formation, research designing, sampling,
measuring, data analysis, hypothesis testing and utilizing laboratory instruments in
physiology.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 147 3017602

ประสบการณ์การวิจัยทางสรีรวิทยา 2
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาบังคับร่วม 3017604, 3017606
กระบวนการวิจยั และการปฏิบัติการทางสรีรวิทยาเพื่อศึกษาการทางานของอวัยวะในระบบต่างๆ โดย
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเขียนบทความทางวิชาการและการ
เผยแพร่งานวิจยั

4(0-8-4)

Research Experience in Physiology II
RES EXP PHYSIO II
CONDITION: COREQ 3017604, 3017606
Research methods and laboratory experiments in physiology in order to study organ
function in various systems focussing on scientific problem solving; academic writing
and research publication.
3017604

ประสบการณ์การวิจัยทางสรีรวิทยา 3
4(0-8-4)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาบังคับร่วม 3017602, 3017606
กระบวนการวิจยั และการปฏิบัติการทางสรีรวิทยาเพื่อศึกษาการทางานของอวัยวะในระบบต่างๆ โดย
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเขียนบทความทางวิชาการและการเผยแพร่
งานวิจัย
Research Experience in Physiology III
RES EXP PHYSIO III
CONDITION : COREQ 3017602, 3017606
Research methods and laboratory experiments in physiology in order to study organ
function in various systems focussing on scientific problem solving; academic writing
and research publication.

3017606

ประสบการณ์การวิจัยทางสรีรวิทยา 4
4(0-8-4)
เงือ่ นไขรายวิชา : รายวิชาบังคับร่วม 3017602, 3017604
กระบวนการวิจยั และการปฏิบัติการทางสรีรวิทยาเพื่อศึกษาการทางานของอวัยวะในระบบต่างๆ โดย
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเขียนบทความทางวิชาการและการเผยแพร่
งานวิจัย
Research Experience in Physiology IV
RES EXP PHYSIO IV
CONDITION : COREQ 3017602, 3017604
Research methods and laboratory experiments in physiology in order to study organ
function in various systems focussing on scientific problem solving; academic writing
and research publication.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 148 3018646

การประยุกต์งานวิจัยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
4(2-4-6)
หลักการทาวิจัย การสืบค้นข้อมูล การอ่านงานวิจัยเชิงวิพากษ์ และการประยุกต์ใช้ในสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา
Research Application in Obstetrics and Gynecology
RES APP OB/GYN
Principles of research, information retrieval, critical appraisal and application in
obstetrics and gynecology.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 149 2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะทีส่ ่งเสริมสมรรถนะอื่น
3000392

ทักษะการเรียนรู้สาหรับนิสิตแพทย์
หลักการเรียนรู้และการประยุกต์สาหรับแพทยศาสตรศึกษา กระบวนแบบต่างๆในการ เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมใน
การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การประเมินผลกับการเรียนรู้ ทักษะการสืบค้นและจัดการข้อมูล สื่อการศึกษา
ทักษะการนาเสนอ การเรียนกลุ่มย่อย การเรียนโดยอิสระ การเรียนแบบไตร่ตรอง การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน การเรียนทางคลินิก งานวิจัยหรือโครงการด้านแพทยศาสตรศึกษา

4(2-6-4)

Learning Skills for Medical Students
LEARN SKILLS MED
Principles of learning and its application for medical education; learning styles; learning
environment; learning outcomes; assessment and learning; information searching and
handling skills; educational media; presentation skills; small group learning; independent
learning; reflective learning; problem-based learning; clinical learning; research of project in
medical education.

3000394 ประสบการณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
การทางานวิจัย การทาโครงการ หรือ การฝึกปฏิบัติในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน หรือ สาขา
ที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศ

4(0-8-4)

Basic Medical Sciences Experience
BAS MED SCI EXP
Conducting research or project, or undergoing training in any subject in basic medical
sciences or related disciplines in other institution in the country or overseas.
3000601

ประสบการณ์ทางคลินิก 1
4(0-12-0)
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อ งในสถาบันอื่น
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
Clinical Experience I
CLIN EXP I
Clinical training or field work in any subject of medicine or related disciplines in other
institutions, either within the country or in a foreign country.

3000602

ประสบการณ์ทางคลินิก 2
4(0-12-0)
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอื่น
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
Clinical Experience II
CLIN EXP II
Clinical training or field work in any subject of medicine or related disciplines in other
institutions, either within the country or in a foreign country.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 150 3000603** ประสบการณ์ทางคลินิก 3
4(0-12-0)
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอื่น
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
Clinical Experience III
CLIN EXP III
Clinical training or field work in any subject of medicine or related disciplines in other
institutions, either within the country or in a foreign country.
3000608

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การส่งต่อผู้ป่วย การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ

2(0-6-0)

Emergency Medicine
EMERGENCY MEDICINE
Patient care in internal medicine including history taking, physical examination, clinical
reasoning laboratory investigation, rational treatment, patient referral, education for patients
and relative.
3000609

ประสบการณ์ทางคลินิก 4
การปฏิบัติงานทางคลินิก หรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ ย วข้องในสถาบัน อื่น
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

2(0-6-0)

Clinical Experience IV
CLIN EXP IV
Clinical training or field work in medicine or related disciplines in other institutions, either
within the country or in a foreign country.
3000618

เอกัตศึกษาทางการแพทย์
การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การวางแผนการศึกษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูล การนาเสนอผลการ
เรียนรู้

2(0-6-0)

Individual Study in Medicine
INDIV STUD MED
Defining learning objectives; planning individual study; information search; presentation of
learning results.
3000619

ประสบการณ์ทางคลินิก 5
การปฏิบัติงานทางคลินิก หรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ ย วข้องในสถาบัน อื่น
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
Clinical Experience V
CLIN EXP V
Clinical training or field work in medicine or related disciplines in other institutions, either
within the country or in a foreign country.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

- 151 3000629

3000630

ประสบการณ์ทางคลินิก 6
การปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้องในสถาบันอื่นๆ
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
Clinical Experience VI
CLIN EXP VI
Clinical training or field work in any subject of medicine or related disciplines in other
institutions, either within the country or abroad.
ประสบการณ์ทางคลินิก 7
การปฏิบัติงานทางคลินิก หรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ ย วข้องในสถาบัน อื่น
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

2(0-6-0)

2(0-6-0)

Clinical Experience VII
CLIN EXP VII
Clinical training or field work in medicine or related disciplines in other institutions, either
within the country or in a foreign country.
3000631

ประสบการณ์ทางคลินิก 8
การปฏิบัติงานทางคลินิก หรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ ย วข้องในสถาบัน อื่น
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

2(0-6-0)

Clinical Experience VIII
CLIN EXP VIII
Clinical training or field work in medicine or related disciplines in other institutions, either
within the country or in a foreign country.
3000662

เวชศาสตร์การบินคลินิก
ปฏิบัติก ารแก้ ไขความผิดปกติทางสรีรวิทยาที่เกิ ดจากการเปลี่ย นแปลงความกดดันบรรยากาศ โรคต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลต่อการบิน และการโดยสารอากาศยานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุ
รวมทั้งการลาเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
Clinical Aviation Medicine
CLIN AVIAT MED
Practice in physiological disturbance correction due to barometric pressure change which
related to clinical aviation medicine, aircraft mass casualty and aeromedical evacuation
practice.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(2-0-4)

- 152 3001332

กายวิภาคศาสตร์คลินิก
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3000260, 3000262
โครงสร้างและความสัมพันธ์ทางกายวิภาคศาสตร์ที่สาคัญของร่างกาย อาการและอาการแสดงทางคลินิกของ
โครงสร้างที่มีความผิดปกติ กลไกที่ทาให้เกิดลักษณะของความผิดปกติ วิธีการผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์ที่
สามารถแก้ไขชดเชย และบรรเทาการทางานที่ผิดปกติ ทักษะการผ่าตัดเพื่อพัฒนาวิธีการชาแหละไปตาม
ระนาบของเนื้อเยื่อ ศิลปะการชาแหละเข้าสู่อวัยวะสาคัญ วิธีการดึงรั้งที่เหมาะสมขณะทาการผ่าตัด การ
เคลื่อนไหวและการใช้เครื่องมือที่เที่ยงและละเอียดอ่อน

4(2-6-4)

Clinical Anatomy
CLIN ANAT
CONDITION : PRER 3000260, 3000262
Important anatomical structures and relationships of human body; clinical symptoms and
signs of pathological structures; mechanism of pathological features; how surgical
interventions and devices can compensate and correct functional abnormalities; surgical
skills to develop plane of dissection; approaching, traction and counter-traction skills; precise
and delicate instrument handling and movements.
3001334

กายวิภาคโทโปกราฟิก
โครงสร้างพื้นฐานและความสัมพันธ์ของโครงสร้างต่าง ๆ ของมนุษย์ในภาคตัดขวาง ตั้งแต่ศีรษะและคอ ช่องอก
ช่องท้องจรดช่องเชิงกราน การเปรียบเทียบโครงสร้างทางกายวิภาคสัมพันธ์กับภาพทางรังสีในระนาบเดียวกัน

2(1-2-3)

Topographic Anatomy
TOPO ANAT
Basic structures and their relationships in human cross-sectional anatomy from head and
neck, thorax, abdomen to pelvis; correlations of serial sections with corresponding
radiological images of human body.
3001340

การศึกษาโครงสร้างเนื้อเยื่อและการประยุกต์ทางประสาทศาสตร์
หลักการศึกษาโครงสร้างของเนื้อเยื่อ เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างของเนื้อเยื่อ การเตรียมเนื้อเยื่อ
ประสาทเพื่อการศึกษาเชิงโครงสร้าง การประยุกต์ใช้ความรู้ในงานวิจัยประสาทศาสตร์เบื้องต้น

2(1-2-3)

Morphological Study of Tissues and Its Applications in Neuroscience
MORPH TISS NEURO
Principle of morphological study of tissues; techniques used in morphological study of
tissues; nervous tissue preparation formorphological study; application of knowledge for basic
neuroscience research.
3001342

ประสาทกายวิภาคภาคตัดขวางประยุกต์
ความรู้ด้านพื้นฐานกายวิภาคภาคตัดขวางของระบบประสาทและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกเบื้องต้น
Applied Cross-Sectional Neuroanatomy
APP CROSS NEURO
Basic knowledge in cross-sectional neuroanatomy and its preliminary clinical application.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(1-2-3)

- 153 3001344

กายวิภาคทางเดินอาหารประยุกต์
ความรู้วิทยาศาตร์การแพทย์พื้นฐานของโรคและภาวะผิดปกติของระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย การประยุกต์
ความรู้กายวิภาคศาสตร์ในการอธิบายอาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ
การรักษาโรคและภาวะผิดปกติของระบทางเดินอาหารที่พบบ่อย การสืบค้นและประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล

2(1-2-3)

Applied Alimentary Anatomy
APP ALI ANAT
Basic medical science knowledge of common alimentary diseases and disorders; application
of knowledge in anatomy to explain symptoms, signs, diagnosis, laboratory investigation and
treatment of common alimentary diseases and disorders; information search and critical
appraisal.
3001346

วิศวกรรมชีวเวชกับการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
หลักการเบื้องต้นของวิศวกรรมชีวเวชในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สาคัญ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ
ชนิดเบิร์กเรสปิเรเตอร์ เครื่องวัดชีพจรและอ่านค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เครื่องอีเคจี และเครื่อง
ล้างไต

2(1-2-3)

Clinical Applications of Biomedical Engineering
CLIN APP BME
Basic principle of the application of the Biomedical Engineering in medical devices: Bird
respirator, Pulse oximeter, Electrocardiography (EKG) and Kidney Dialysis machine.
3001348

นาโนชีวเวชศาสตร์
ความสาคัญของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโน เครื่องมือและวิธีวิทยาการวิจัยสาหรับการตรวจคุณสมบัติของ
วัสดุนาโน อันตรกิริยาระหว่างเซลล์กับวัสดุนาโน ความเป็นพิษของวัสดุนาโนทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคและ
การถ่ายภาพเพื่อตรวจสารชีวโมเลกุลด้วยวัสดุนาโน การใช้นาโนเทคโนโลยีในการรักษาโรคและระบบส่งยาใน
ร่างกาย การใช้วัสดุนาโนในเวชสาอางค์ การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในชีวเวชศาสตร์

2(1-2-3)

Nanobiomedicine
NANOBIOMEDICINE
Importance of nanotechnology and nanomaterials; tools and methodology for nanocharacterization; nanomaerial-cell interaction; toxicity of nanomaterials in medicine; nanodiagnostics and nano-biomolecular imaging; nano-therapeutics and nanomaterial-based drug
delivery system; nano-cosmecueticals; nanomaterial application in biomedicine.
3002302

ชีวพิษวิทยาคลินิก
พิษงูและชีวพิษจากสัตว์ แมลง เห็ด และพืชในประเทศไทย เน้นอณูชีววิทยา กลไกการออกฤทธิ์ วิธีการแก้พิษ
และการใช้เซรุ่ม
Clinical Toxinology
CLIN TOXINO
Venom and toxins from animals, insects, mushrooms and plants in Thailand, with emphasis
on molecular biology, mechanism of action, treatment for envenoming and antivenom uses.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(2-0-4)

- 154 3002630

พัฒนาการและการเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ปกติและผิดปกติ พร้อมทั้งปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องในเด็ก

2(0-4-2)

Pediatric Growth and Development
PEDIA GROWTH/DEV
Normal and abnormal growth and development including influencing factors in children.
3002632

3002634

ประสาทวิทยาในเด็ก
โรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยในเด็กและวิธีการดูแลรักษา
Pediatric Neurology
PEDIA NEURO
Common neurologic diseases in children and their management.
โรคติดเชื้อในเด็ก
โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กและการดูแลรักษา

2(0-4-2)

2(0-4-2)

Pediatric Infectious Diseases
PEDIA INFECT DIS
Common infectious diseases in children and their management.
3002636** โรคหัวใจในเด็กสาหรับนิสิตแพทย์
โรคหัวใจที่พบบ่อยในเด็กและการดูแลรักษา

2(0-4-2)

Pediatric Cardiology for Medical Students
PED CARDIO
Common cardiac diseases in children and their management.
3002638** โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบาบัดวิกฤติในเด็ก
การวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กและเวชบาบัดวิกฤติพื้นฐานในเด็ก

2(0-4-2)

Pediatric Respiratory and Critical Care
PED RESP CRIT CARE
Diagnosis of common respiratory diseases and their management; including basic critical care
in children.
3002640** โรคระบบทางเดินอาหารในเด็กในเขตร้อน
การวินิจฉัย การแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการให้การรักษาเบื้องต้นสาหรับโรคระบบทางเดินอาหาร
ในเด็กในเขตร้อนที่พบบ่อย รวมถึงการให้คาแนะนาแก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก
Tropical Pediatric Gastroenterology
TROP PED GASTRO
Diagnosis, laboratory interpretation and initial treatment of common tropical pediatric
diseases including patronage advice for the care of sick children.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-4-2)

- 155 3002642** การตรวจประเมินทางคลินิกผู้ป่วยเด็กโรคไต
การประเมินทางคลินิกผู้ป่วยเด็กโรคไตที่พบบ่อย รวมถึงวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจทางรังสีวิทยา และการแปลผล

2(0-4-2)

Clinical Evaluation of Children with Kidney Diseases
EVAL CHIL KIDN DIS
Clinical evaluation of children with common kidney diseases including techniques of sample
collection, laboratory investigation, imaging studies and their interpretation.
3002644** โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาในเด็ก
พยาธิสรีรวิทยาของโรคภูมิแพ้และโรคทางภูมิคุ้มกันที่พบบ่อยในเด็กและการดูแลรักษา

2(0-4-2)

Pediatric Allergy and Immunology
PED ALLERG/IMMU
Pathophysiology of allergy and common immune diseases in children and their management.
3002646** โรคเลือดและมะเร็งเด็กสาหรับนิสิตแพทย์
โรคเลือดและมะเร็งที่พบบ่อยในเด็กและการดูแลรักษา

2(0-4-2)

Pediatric Hematology and Oncology for Medical Students
PED HEM/ONCO
Common blood diseases and cancer in children and their management.
3002648** โรคทางต่อมไร้ท่อ เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตร์สาหรับนิสิตแพทย์
โรคทางต่อมไร้ท่อ พันธุศาสตร์และเมแทบอลิซึมที่พบบ่อยในเด็ก รวมทั้งการดูแลรักษาและการให้คาปรึกษา

2(0-4-2)

Endocrine, Metabolic and Genetic Diseases for Medical Students
PED ENDOC/GEN DIS
Common diseases in pediatric endocrinology, genetics and metabolism including their
management and counselling.
3002651

กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและตจวิทยา
การบริบาลสุขภาพขั้นพื้นฐานในคลินิกกุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกทั่วไป การวินิจฉัยและการรักษาโรคผิวหนังที่
พบได้บ่อยในเด็ก
Pediatric Ambulatory and Dermatology
PED AMBU DERMATO
Basic health care in general pediatric outpatient clinic; diagnosis and management of
common diseases in pediatric dermatology.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

- 156 3002652

การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 1
4(0-12-0)
การดูแลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ได้แก่ การสั มภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล หัตถการ การ่ให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ
Pediatric Clerkship I
PED CLK I
Patient care in pediatrics including history taking, physical examination, clinical reasoning,
laboratory investigation, rational treatment, procedures, education for patients and relatives.

3002658

การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 4
การดูแลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล หัตถการ การ่ให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ

2(0-6-0)

Pediatric Clerkship IV
PED CLK IV
Patient care in pediatrics including history taking, physical examination, clinical reasoning,
laboratory investigation, rational treatment, procedures, education for patients and relatives.
3002660

การปฏิบัติงานทางกุมารเวชศาสตร์ 5
การดูแลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล หัตถการ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ

2(0-6-0)

Pediatric Clerkship V
PED CLK V
Patient care in pediatrics including history taking, physical examination, clinical reasoning,
laboratory investigation, rational treatment, procedures, education for patients and relatives.
3002662

ทารกแรกเกิด
การบริบาลทารกแรกคลอดปกติ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในทารกแรกคลอดและการรักษา รวมถึง
ภาวะคลอดก่อนกาหนด ภาวะน้าหนักน้อย ภาวะขาดอากาศ และภาวะติดเชื้อทั่วร่างกาย
Neonatology
NEONATOLOGY
Care for normal newborn; approaches to common neonatal problems and their management
including prematurity, low birth weight, asphyxia and sepsis.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

- 157 3003602

การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา
การวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคทางจักษุวิทยาที่พบบ่อยทั้งโดยทางยาและการผ่าตัดที่แผนกผู้ป่วยนอก แผนก
ผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด และคลินิก เฉพาะทาง ได้แก่ คลินิกโรคกระจกตา คลินิกจอประสาทตา คลินิกจักษุประสาท
คลินิกต้อหิน คลินิกกล้ามเนื้อตาและตาเหล่ คลินิกเลนส์สัมผัส คลินิกการแก้ไขความผิดปกติของสายตา คลินิก
โรคตาเด็ก คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างทางจักษุวิทยา การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการตรวจตา ได้แก่
การวัดความดันตา การใช้ออปธัลโมสโคปและไบโอไมโครสโคปีในการตรวจตา การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
และวารสารสโมสรทางจักษุวิทยา

2(0-4-2)

Ophthalmology Clerkship
OPHTH CLERK
Diagnosis and management of common medical and surgical ocular diseases in out-patient
department, in-patient department, operation room, as well as subspecialty clinics including
cornea, retina, neuro-ophthalmology, glaucoma, strabismus, contact lens, refractive, pediatric,
and ophthalmic plastic and reconstruction clinics; basic techniques in ophthalmology
including tonometry, ophthalmoscopy and biomicroscopy of the eye; participation in
conference and journal club in ophthalmology.
3003604

การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา 2
การวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคทางจักษุวิทยาที่พบบ่อยทั้งโดยทางยาและการผ่าตัดที่แผนกผู้ป่วยนอก แผนก
ผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด และคลินิกเฉพาะทาง ได้แก่ คลินิกโรคกระจกตา คลินิกจอประสาทตา คลินิกจักษุประสาท
คลินิกต้อหิน คลินิกกล้ามเนื้อตาและตาเหล่ คลินิกเลนส์สัมผัส คลินิกการแก้ไขความผิดปกติของสายตา คลินิก
โรคตาเด็ก คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างทางจักษุวิทยา การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการตรวจตา ได้แก่
การวัดความดันตา การใช้ออปธัลโมสโคปและไบโอไมโครสโคปีในการตรวจตา การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
และวารสารสโมสรทางจักษุวิทยา
Ophthalmology Clerkship II
OPHTH CLERK II
Diagnosis and management of common medical and surgical ocular diseases in out-patient
department, in-patient department, operation room, as well as subspecialty clinics including
cornea, retina, neuro-ophthalmology, glaucoma, strabismus, contact lens, refractive, pediatric,
and ophthalmic plastic and reconstruction clinics; basic techniques in ophthalmology
including tonometry, ophthalmoscopy and biomicroscopy of the eye; participation in
conference and journal club in ophthalmology.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-4-2)

- 158 3003605

การปฏิบัติงานทางจักษุวิทยา 3
การวินิจฉัยและการรักษาโรคที่พบบ่อยทางจักษุวิทยา ทั้งโดยทางยาและการผ่าตัด ทั้งที่แผนกผู้ป่วยนอก แผนก
ผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด และคลินิกเฉพาะทาง ได้แก่ คลินิกโรคกระจกตา คลินิกจอประสาทตา คลินิกจักษุประสาท
คลินิกต้อหิน คลินิกกล้ามเนื้อตาและตาเหล่ คลินิกเลนส์สัมผัส คลินิกการแก้ไขความผิดปกติของสายตา คลินิก
โรคตาเด็ก คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างทางจักษุวิทยา การใช้เครื่องมือพื้อฐานในการตรวจตา ได้แก่
การวัดความดันตา การใช้ออปธัลโมสโคปและไบโอไมโครสโคปีในการตรวจตา การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
และการเสนอผลงานในวารสารสโมสรทางจักษุวิทยา

2(0-4-2)

Ophthalmology Clerkship III
OPHTH CLERK III
Diagnosis and management of common medical and surgical ocular diseases in out-patient
department, in-patient department, operation room, as well as subspecialty clinics, including
cornea, retina, neuro-ophthalomolgy, glaucoma, strabismus, contact lens, refractive, pediatric
and ophthalmic plastic and reconstruction clinics; the use of basic techniques in
ophthalmology, including tonometry, ophthalmoscopy and biomicroscopy of the eyes;
participation in conferences and presentation of papers in journals in ophthalmology.
3004327

3004329

การติดเชื้อเอชไอวีและการติดเชื้อไวรัสฉวยโอกาส
การติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อเอชไอวีและเชื้อฉวยโอกาสที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ลักษณะและ
คุณสมบัติของเชื้อ พยาธิกาเนิด พยาธิสภาพ อาการ การวินิจฉัยโรค การป้องกัน และการรักษา
HIV and Opportunistic Viral Infections
HIV/OI
Infection caused by HIV and HIV associated opportunistic infections; characteristics and
properties of agents, pathogenesis, pathology, symptoms, diagnosis, prevention and therapy.
พันธุกรรมของระบบภูมิคุ้มกัน
ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์ใช้ และการฝึกปฏิบัติงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของระบบภูมิคุ้มกัน โดยเน้น
โรคภูมติ ้านเนื้อเยื่อตนเอง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และการปลูกถ่ายอวัยวะ

4(2-4-6)

4(2-4-6)

Immunogenetics
IMMUNOGENETICS
Basic knowledge, application, and research work in immunogenetics with emphasis on
autoimmune diseases, immunodeficiency diseases, and transplantations.
3004334

ภูมิคุ้มกันแห่งชีวิต
หน้าที่ของโมเลกุลและเซลล์ในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ความสัมพันธ์ของฮอร์โมน การออกกาลังกายและ
โภชนาการที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกัน การดูแลสุขภาพจิตให้มีสมาธิ สติ ปัญญา มีสมรรถภาพ การรู้จักตนเอง การ
ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการดารงชีวิตด้วยความสุข
Immune Resistance of Life
IMMU RESIST
Functions of molecules and cells in immune response; correlation of hormone, exercise and
nutrition with immune system; living with good mental health by having concentration, full
mind awareness, wisdom and efficient mind; self realization, adaptation to social changes
and happy living.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(2-0-4)

- 159 3004338

เชื้อก่อโรคชนิดยูคาริโอต์
ยูคาริโอต์ก่อโรคที่สาคัญทางการแพทย์ในมุมมองด้านการจัดจาแนกชนิด ชีววิทยา ระบาดวิทยา อาการของโรค
การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกัน

4(2-4-6)

Eukaryotic Pathogens
EUK PATHOGENS
Eukaryotic pathogens of medical significance in the aspects of classification, biology,
epidemiology, clinical manifestations, diagnosis, management and prevention.
3004339

การทดสอบทางห้องปฏิบัติการขั้นสูงและการวิจัยทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
หลักการเก็บตัวอย่างทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา หลักและขั้นตอนการทดสอบทางห้องปฏิบติการระดับ
อณูชีวโมเลกุลที่ใช้ในการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคติดเชื้อและโรคทางภูมิคุ้มกัน การแปลผลการทดสอบ
ระดับอณูชีวโมเลกุล การตั้งคาถามการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย

4(1-9-2)

Advanced Laboratory Investigation and Research in Microbiology and Immunology
ADV LAB RES MICRO
Principle of specimen collection in microbiology and immunology; principles and procedures
in molecular laboratory investigation for diagnostics and follow-up infectious and
immunologic diseases; interpretation of molecular laboratory investigation; developing
research questions; writing research proposals.
3006630

ประสบการณ์วิชาชีพนิติเวชศาสตร์
ประยุกต์ใช้หลักวิชาทางนิติเวชศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางคลินิกที่พบบ่อย การให้คาปรึกษาทางด้านกฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ เลือกปฏิบัติงานเพื่อเสริมประสบการณ์ทางนิติเวชศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ศิลปะในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งการดูงานในสถาบันที่เกี่ยวข้อง
Professional Experience in Forensic Medicine
PRO EXP FOREN MED
Application of forensic knowledge to common clinical problems; legal and ethical
counselling in practising medicine; practising to gain more experiences in forensic field;
application of art in practising medicine, including study in various related institutes.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-4-2)

- 160 3007630

ปฏิบัติงานจิตเวชศาสตร์
เทคนิคทางจิตเวชในการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและการตรวจสุขภาพจิต ทักษะจาเป็นในการให้คาปรึกษา การให้
สุขภาพจิตศึกษา การให้จิตบาบัดแบบประคับประคอง การแก้ไขปัญหาวิกฤติ และการฟื้นฟูสุขภาพจิต การ
ประยุกต์ใช้ยาทางจิตเวชสาหรับภาวะทางจิตเวชที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบเบ็ดเสร็จและมีจริยธรรม
ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยติดสารเสพติด ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายร่วมกับปัญหาทางจิตเวช ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทาง
ประสาทจิตเวช และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

2(0-4-2)

Practice in Clinical Psychiatry
PRAC CLIN PSYCHI
Psychiatric techniques for patient interview and mental status examination; essential skills for
counselling, psychoeducation, supportive psychotherapy, crisis intervention and psychiatric
rehabilitation; application of psychopharmacotherapy for common psychiatric conditions;
comprehensive and ethical care for patients with psychiatric disorders including substancerelated disorders, patients with both medical and psychiatric problems, patients with
neuropsychiatric disorders and child and adolescent patients with psychiatric problems.
3007632** จิตเวชปฏิบัติทางการแพทย์
เทคนิคทางจิตเวชในการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและการตรวจสุขภาพจิต ทักษะจาเป็นในการให้คาปรึกษา การให้
สุขภาพจิตศึกษา การให้จิตบาบัดแบบประคับประคอง การแก้ไขปัญหาวิกฤติ และการฟื้นฟูสุขภาพจิต การ
ประยุกต์ใช้ยาทางจิตเวชสาหรับภาวะทางจิตเวชที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบเบ็ดเสร็จและมีจริยธรรม
ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยติดสารเสพติด ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายร่วมกับปัญหาทางจิตเวช ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทาง
ประสาทจิตเวช และผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

4(1-6-5)

Practical Psychiatry in Medicine
PRAC PSYCH MED
Psychiatric techniques for patient interview and mental status examination; essential skills for
counselling, psychoeducation, supportive psychotherapy, crisis intervention and psychiatric
rehabilitation; application of psychopharmacotherapy for common psychiatric conditions;
comprehensive and ethical care for patients with psychiatric disorders including substancerelated disorders, patients with both medical and psychiatric problems, patients with
neuropsychiatric disorders and child and adolescent patients with psychiatric problems.
3008336

การวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาและประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3000366
การวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิตในมนุษย์ทางห้องปฏิบัติการ เทคนิคการวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาทั้งเทคนิคพื้นฐาน
และเทคนิคชั้นสูง ระยะที่ใช้วินิจฉัยสาหรับโปรโตซัว พยาธิตัวกลม พยาธิใบไม้ และพยาธิตัวตืด
Diagnostic Techniques in Parasitology and Professional Experiences
DIAG PARASIT EXP
CONDITION: PRER 3000366
Laboratory diagnosis of human parasitic infections: diagnostic techniques both basic and high
technology and diagnostic stages of protozoa, nematodes, trematodes and cestodes.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(1-2-3)

- 161 3008338

โรคที่นาโดยแมลง
โรคที่มีแมลงเป็นพาหะ ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงที่เป็นพาหะและเชื้อโรคกับมนุษย์ การป้องกัน
ควบคุมและการรักษาโรค

2(1-2-3)
การ

Vector-Borne Diseases
VECTOR BORNE DIS
Vector-borne diseases; relationships between vectors, pathogens and human beings;
prevention, control and treatment.
3008342

หัวข้อปัจจุบันทางเวชศาสตร์เขตร้อน
การบูรณาการความรู้ปัจจุบันด้านระบาดวิทยา สัณฐานวิทยา พยาธิกาเนิด ภูมิคุ้มกันวิทยา อณูชีววิทยา การ
วินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคทางปรสิตวิทยา การสืบค้นข้อมูลด้านปรสิตวิทยา การประเมินคุณค่า
วรรณกรรมด้านปรสิตวิทยา การนาเสนอเชิงวิชาการ การตั้งคาถามวิจัย

2(2-0-4)

Current Topics in Tropical Medicine
CURR TOP TROP MED
Integration of current knowledge in epidemiology, morphology, pathogenesis, immunology,
molecular biology, diagnosis, treatment and prevention of parasitic diseases; search for
information in parasitology; critical appraisal of literature in parasitology; academic
presentation; research question development.
3009318

พยาธิวิทยาพื้นฐานประยุกต์
หลักการและปฏิบัติการการตัดเนื้อและอ่านผลชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยา การตรวจศพทางพยาธิวิทยา
กรณีศึกษาทางพยาธิวิทยา

4(0-8-4)

Applied Basic Pathology
APP BAS PATHO
Principles and practice in surgical pathology, case studies in pathology.
3009319

ประสาทพยาธิวิทยา
พยาธิกาเนิดและพยาธิสภาพของโรคที่เกิดในระบบประสาท

1(0-2-1)

Neuropathology
NEUROPATHOLOGY
Pathogenesis and pathology of diseases in nervous system.
3009320

พยาธิวิทยาระบบทางเดินอาหาร
พยาธิกาเนิดและพยาธิสภาพของโรคที่เกิดในระบบทางเดินอาหารและตับ
Gastrointestinal Pathology
GI PATHOL
Pathogenesis and pathology of diseases in gastrointestinal system and liver.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

1(0-2-1)

- 162 3009321

พยาธิวิทยาออร์โธปิดิกส์
พยาธิกาเนิดและลักษณะพยาธิสภาพของโรคที่เกิดในกระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่ออ่อน

1(0-2-1)

Orthopaedic Pathology
ORTHO PATHOL
Pathogenesis and pathology of diseases in bones, muscles and soft tissue.
3009322

พยาธิวิทยาของศีรษะและลาคอ
พยาธิกาเนิดและพยาธิสภาพของโรคที่เกิดในศีรษะและลาคอ

1(0-2-1)

Head And Neck Pathology
HEAD NECK PATHOL
Pathogenesis and pathology of diseases in head and neck.
3009323

โลหิตพยาธิวิทยา
พยาธิกาเนิดและพยาธิสภาพของโรคในระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อน้าเหลือง

1(0-2-1)

Hematopathology
HEMATOPATHOLOGY
Pathogenesis and pathology of diseases in hematopoietic system and lymphoid tissues.
3009324

พยาธิวิทยาระบบหายใจ
พยาธิกาเนิดและพยาธิสภาพของโรคที่เกิดในระบบหายใจ

1(0-2-1)

Respiratory Pathology
RESP PATHOL
Pathogenesis and pathology of diseases in respiratory system.
3009325

พยาธิวิทยาของตับอ่อน
พยาธิกาเนิดและพยาธิสภาพของโรคของตับอ่อน

1(0-2-1)

Pancreatic Pathology
PANCREATIC PATHOL
Pathogenesis and pathology of diseases of pancreas.
3009327

พยาธิวิทยาปริกาเนิด
พยาธิกาเนิดและพยาธิสภาพของโรคที่เกิดในวัยปริกาเนิด
Perinatal Patholology
PERINATAL PATHOL
Pathogenesis and pathology of diseases in perinatal period.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

1(0-2-1)

- 163 3009602

พยาธิวิทยาประยุกต์
การตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม ศพ และสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา กรณีศึกษาทางพยาธิวิทยา

4(0-8-4)

Applied Pathology
APP PATHO
Examination of surgical, autopsy and cytological specimens; case studies in pathology.
3009603

ปฏิบัติการพยาธิวิทยา
การตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยา ศพทางพยาธิวิทยา และกรณีศึกษาทางพยาธิวิทยา

2(0-4-2)

Practical Pathology
PRAC PATHO
Examination of surgical pathology; autopsy and case studies in pathology.
3009604

การเจาะดูดด้วยเข็มเล็กภาคปฏิบัติ
หลั ก การและการฝึก การใช้ เข็ ม เล่ ม เล็ ก เจาะดู ด เซลล์ จ ากเนื้ อ งอกของอวั ย วะต่ า ง ๆ การเตรีย มตั วอย่ างที่
เหมาะสมสาหรับการตรวจทางเซลล์วิทยาเพื่อการวินิจฉัยโรค ความสัมพันธ์ของลักษณะทางคลินิกกับพยาธิวิทยา
และแนวทางการดูแลรักษาเกี่ยวกับรอยโรคที่เป็นก้อน

2(0-4-2)

Practical Fine Needle Aspiration
PRAC FNA
Principle and practice in fine needle aspiration from palpable masses in various organs;
preparation of specimens suitable for cytopathologic diagnosis; clinicopathological correlation
and approaches for mass lesions.
3010332

การแพทย์แผนไทย
การรักษาโรค การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
ซึ่งครอบคลุมการนวด การอบ การประคบ และการใช้สมุนไพร

4(2-4-6)

Thai Traditional Medicine
TH TRAD MED
Thai traditional medicine and Thai folk wisdom for curative purpose, disease prevention and
health promotion including massage, sauna, massage with a bag of heated medicinal herbs,
and use of medicinal herbs.
3010334

การประยุกต์ความรู้เภสัชวิทยาทางคลินิก
บูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาพื้นฐาน เภสัชวิทยาคลินิก และหลักการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการสั่งใช้ยาอย่างสม
เหตุผล
Clinical Application of Pharmacology
CLIN APP PHARMACO
Integration of knowledge in basic pharmacology, clinical pharmacology and principle of
critical thinking for rational drug prescribing.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(0-8-4)

- 164 3010336

การทบทวนวรรณกรรมทางเภสัชวิทยา
หลั ก การทบทวนวรรณกรรมทางเภสัช วิทยา การก าหนดหั วข้อการเรีย นรู้ การสืบ ค้น ข้อมู ล การประยุก ต์
หลักการคิดเชิงวิพากษ์ในการวิเคราะห์วรรณกรรม การสังเคราะห์และการนาเสนอข้อมูลโดยการเขียนบทความ
ทางวิชาการ

4(0-8-4)

Literature Review in Pharmacology
LIT REV PHARMACO
Principle of literature review in pharmacology; identification of learning topics; information
searching; application of principle of critical thinking in literature analysis; data synthesis and
presentation in the form of academic articles.
3011642

รังสีวิทยาวินิจฉัยพื้นฐานของระบบประสาท
หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อจากัด การเตรียม วิธีการ ภาวะแทรกซ้อน และการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของการตรวจ
วินิจฉัยด้วยภาพ รวมทั้งการแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาในโรคของระบบประสาทที่พบบ่อย

2(1-3-2)

Basic Neuroradiology
BAS NEURORADIO
Principles, indications, limitations, preparations, techniques, complications and clinical
applications of various diagnostic imagings including interpretation of common diseases in
neuroradiology.
3011644

รังสีวิทยาวินิจฉัยพื้นฐานของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อจากัด การเตรียม วิธีก าร ภาวะแทรกซ้อนและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของการตรวจ
วินิจฉัยด้วยภาพ รวมทั้งการแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาในโรคของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกที่พบบ่อย

2(1-3-2)

Basic Imaging of Musculoskeletal System
BAS IMAG MUSCU SYS
Principles, indications, limitations, preparations, techniques, complications and clinical
applications of various diagnostic imagings including interpretation of common diseases in imaging
of musculoskeletal system.
3011646

รังสีวิทยาวินิจฉัยของระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจหลอดเลือด
หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อจากัด การเตรียม วิธีการ ภาวะแทรกซ้อน และการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของการตรวจ
วินิจฉัยด้วยภาพ รวมทั้งการแปลผลการตรวจทางรังสีวิทยาในโรคของระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจ
หลอดเลือดที่พบบ่อย
Imaging of Respiratory and Cardiovascular System
IMAG RESP CVS SYS
Principles, indications, limitations, preparations, techniques, complications and clinical
applications of various diagnostic imagings including interpretation of common diseases in imaging
of respiratory system and cardiovascular system.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(1-2-3)

- 165 3011656

การใช้วิทยาการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคเด็ก
หลักการใช้สารเภสัชรังสีในเด็ก ฟิสิกส์พื้นฐานของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในเด็ก ข้อบ่งชี้และข้อห้ามของการตรวจ
และการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคแต่ละชนิด

2(1-2-3)

Pediatric Nuclear Medicine
PED NUC MED
Principles of radionuclide usage in pediatrics; basic physics in pediatric nuclear medicine;
indications and contraindications of nuclear medicine studies and treatment in each disease.
3011658

คลื่นเสียงความถี่สูงในเวชปฏิบัติทั่วไป
หลักการพื้นฐานของคลื่นเสียงความถี่สูง และประสบการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย

2(1-3-2)

Ultrasound in General Practice
US GEN PRAC
Basic principles of ultrasound and clinical experience in diagnosis of common diseases.
3011664

รังสีวิทยาวินิจฉัยของช่องท้องและแขนขา
ความรู้พื้นฐานของการแปลผลภาพทางรังสีวิทยาของช่องท้องและแขนขา และประสบการณ์ในการวินิจฉัยโรค
ที่พบบ่อย

2(1-2-3)

Diagnostic Imaging of the Abdomen and Extremities
DIAG IMAG ABD EXTR
Basic knowledge of imaging interpretation of abdomen and extremities, and clinical in
diagnosis of common diseases.
3011666

ประสาทรังสีวิทยา
หลักพื้นฐานของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก ประสบการณ์
ทางคลินิกในการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยของระบบประสาทส่วนกลาง

2(1-2-3)

Neuroradiology
NEURORADIOLOGY
Basic principle of computed tomography and magnetic resonance imaging; clinical experience
in diagnosis of common diseases of the central nervous system.
3011668

รังสีร่วมรักษา
ความรู้พื้น ฐานด้านอุป กรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ท างรังสีร่วมรัก ษา หัตถการพื้นฐานทางรังสีร่วมรัก ษา ได้แ ก่
หัตถการหลอดเลือด และหัตถการอื่น ๆ นอกหลอดเลือด
Interventional Radiology
INTERV RADIO
Basic knowledge in epuipment and instruments used in interventional radiology; basic
interventional radiology procedures including vascular and non-vascular procedures.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-4-2)

- 166 3011670

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ความรู้พื้นฐานของเครื่องมือรังสีรัก ษาและวิธีใช้เครื่องมือรักษาผู้ป่วย ผลทางชีววิทยาของรั งสี การป้องกั น
อันตรายจากรังสี การวางแผนการรักษา หลักการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่พบบ่อยก่อนและ
หลังการฉายรังสีและอาการข้างเคียงจากการฉายรังสี

2(0-4-2)

Therapeutic Radiology and Oncology
THER RAD ONCO
Basic knowledge of equipment in radiation treatment and methods of application; biological
effects of radiation; radiation protection; treatment planning; principles of cancer treatment;
patient management of common cancers before and after irradiation and radiation
complications.
3011672

เวชศาสตร์นิวเคลียร์สาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้แก่ วิธีการ การใช้ประโยชน์ทางคลินิก การ
แปลผล และการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยเน้นการรักษาผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษและมะเร็งต่อม
ไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน

2(0-4-2)

Nuclear Medicine for General Practitioners
NUCL MED GEN PRAC
Practice in nuclear medicine investigation procedures, clinical applications, interpretation and
radionuclide therapy, with emphasis on radioidine treatment for hyperthyroidism and thyroid
carcinoma.
3011674

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความรู้พื้นฐานด้านแปลผลภาพทางรังสีวิทยา และประสบการณ์ทางคลินิกในการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย

2(1-3-2)

Diagnostic Radiology
DIAG RADIOL
Basic knowledge of imaging interpretation and clinical experience in diagnosis of common
diseases.
3011676

สาระสาคัญของรังสีวิทยาวินิจฉัยในเวชปฏิบัติทั่วไป
ข้อบ่งชี้และการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจด้วยแบเรียม การถ่ายภาพรังสีส่วนตัด
โดยใช้คอมพิวเตอร์ และภาพเอ็มอาร์ความหลากหลายที่พบในการถ่ายรังสีของการวิภาคปกติ ภาพถ่ายรังสีของ
โรคที่พบบ่อยของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหายใจ ระบบหัวใจหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ตับ และ
ระบบน้าดี ระบบสืบพันธุ์ปัสสาวะ ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก และเต้านม
Essentials of Diagnostic Radiology for General Practice
ESS DIAG RADIOL
Indication and preparation of patients for ultrasonography, barium contrast, computer
tomography and magnetic resonance imaging; radiographic finding of normal anatomical
variation; imaging of common diseases of the central nervous system, respiratory system,
cardiovascular system, gastrointestinal system, hepatobiliary system, genitourinary system,
musculoskeletal system and the breast

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(1-2-3)

- 167 3011678

รังสีวิทยาวินิจฉัยเชิงปฏิบัติ
ข้อ บ่ งชี้แ ละการตรีย มตั วผู้ ป่ ว ยเพื่ อ การตรวจด้ วยอั ล ตราซาวด์ การตรวจทางเดิน อาหารด้ว ย แบเรี่ ย ม
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็มอาร์ไอ บรรยายภาพทางรังสีวิทยาของกายวิภาคปกติและความผิดปกติที่พบบ่อย
ของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ตับและ
ระบบน้าดี ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และเต้านม

2(0-4-2)

Practical Diagnostic Radiology
PRAC DIAG RAD
Indication and preparation of patients for examining by ultrasound, barium contrast,
computed tomography and magnetic resonance imaging, imaging finding of normal anatomy
and variation and common diseases of organs in the central nervous system, respiratory
system, cardiovascular system, gastrointestinal system, hepatobiliary system, musculoskeletal
system and breasts.
3012622

การบาบัดความปวดชนิดเฉียบพลันที่พบบ่อย
ลักษณะ สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยาของความปวดชนิดเฉียบพลัน ปัญหาความปวดชนิดเฉียบพลันที่พบบ่อย
ความสาคัญของการบาบัดความปวด การประเมินและการบาบัดความปวดแบบเฉียบพลันแบบองค์รวม

2(1-3-2)

Management of Common Acute Pain Problems
MGT COM AC PAIN
Characteristics, physiology and pathophysiology of acute pain; common acute pain problems;
importance of pain control; pain assessment and holistic approach to acute pain
management.
3012624

ปฏิบัติการทางวิสัญญีวิทยา
การเลือกวิธีให้ยาระงับความรู้สึก การเตรียมผู้ป่วยเพื่อรับการผ่าตัด เภสัชวิทยาของยาระงับความรู้สึกและ
การเลือกใช้ยาที่เหมาะสม การให้ยาสลบผู้ป่วย การฉีดยาชาครึ่งตัว การเฝ้าระวังระหว่างการผ่าตัด การระงับ
ปวดปลังการผ่าตัด และการดูแลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

2(1-3-2)

Anesthesia Practice
ANESTH PRAC
Choice of anesthesia; preoperative evaluation; pharmacology of anesthetics and its
appropriate use; intra-operative monitoring; management for postoperative pain relief;
general anesthesia procedures; spinal blockade; and postoperative care.
3012626

ทักษะทางคลินิกวิสัญญีวิทยา
งานทางวิ สั ญ ญี วิท ยาเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าสลบและยาชาเฉพาะที่ ในผู้ ป่ ว ยซึ่ ง ไม่ มี โรคแทรกซ้ อ น การฝึ ก การ
แก้ปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการให้ยา การฝึกการกู้ชีพ และการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
Clinical Skill in Anesthesiology
CLIN SKILL ANESTH
Anesthesia concerning administration of general anesthesia and regional anesthesia in
uncomplicated cases; practice in the management of complications during anesthesia and
cardio-pulmonary resuscitation; care for patients in critical conditions.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-4-2)

- 168 3013336

การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ
การแปลผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา เคมีคลินิก และการตรวจปัสสาวะ โดยเน้นข้อควรระวัง
และเคล็ดลับต่าง ๆ ในการแปลผล

2(0-4-2)

Laboratory Interpretation
LAB INTERPRET
Laboratory interpretation in hematology, clinical chemistry and urinalysis focussing on pitfalls,
tips and tricks of the interpretation.
3013338

ปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดา ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กระบวนการก่อนการวิเคราะห์ ระหว่าง
วิเคราะห์ และหลังวิเคราะห์) และระบบคุณภาพ

2(0-4-2)

Practice in Laboratory Medicine
PRAC LAB MED
Venipuncture, skills in laboratory process (pre-analytical, analytical and post-analytical process)
and quality system.
3013340

โครงการศึกษาด้วยตนเองทางเวชศาสตร์ชันสูตร
การเขียนแบบเสนอโครงการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อทางเวชศาสตร์ชันสูตร การวิเ คราะห์ข้อมูล การสรุปผล
และการนาเสนอผลการศึกษา

2(0-4-2)

Individual Project in Laboratory Medicine
INDIV PROJ LAB MED
Writing proposals of individual projects in laboratory medicine; data analysis, result
conclusion and presentation.
3014614** ระบบบริการสุขภาพ
ระบบสุขภาพและระบบบริก ารสุขภาพ บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข งานสาธารณสุขมูลฐานและเวช
ศาสตร์ชุมชน หลักการบริหารจัดการทางสาธารณสุข ระบบประกัน สุขภาพ การปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐม
ภูมิและหน่วยบริการทุติยภูมิ ระบบคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
Health Care System
HLTH CARE SYS
Health system and health care system; roles of the Ministry of Public Health; primary health
care and community medicine; principles of public health administration; health assurance
system; practice in primary care and secondary care units; quality system, hospital quality
improvement activities according to hospital accreditation and health promoting hospitals.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(1-8-3)

- 169 3014616** เวชศาสตร์ครอบครัว
หลักการและวิธีการของเวชศาสตร์ครอบครั วในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงการดูแลระดับปฐมภูมิ ความต่อเนื่อง
ในการดูแล การดูแลแบบองค์รวม การดูแลแบบผสมผสาน ระบบการปรึกษาและส่งต่อ การใช้ผังครอบครัวใน
การดูแลผู้ป่วย การติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย

4(1-8-3)

Family Medicine
FAM MED
Principles and methods of family medicine for patient care including primary care, continuity
of care, comprehensive care, integrated care, consultation and referral system; use of
genogram for patient care; communication among doctors, patients and their family
members.
3014617

การแพทย์องค์รวมและการแพทย์แผนตะวันออก
การแพทย์องค์รวม การแพทย์แผนตะวันออก การแพทย์ทางเลือก การแพทย์ร่วมรักษา การฝังเข็ม การฝึก
สมาธิ สุคนธบาบัด สมุนไพรไทย ศิลปะบาบัด การนวดแผนไทย โยคะ ซี่กง

2(1-3-2)

Holistic and Oriental Medicine
HOLIS/ORIENT MED
Holistic medicine, oriental medicine, altermative medicine, complementary medicine,
acupuncture, meditation, aromatherapy, Thai herbs, art therapy, Thai traditional massage,
Yoga, and Qi Gong.
3014618

การแพทย์แผนตะวันออกและการแพทย์ทางเลือก
หลักการแพทย์แผนตะวันออกและการแพทย์ทางเลือก และการประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลผู้ป่วยและการสร้าง
เสริมสุขภาพ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วย

4(2-4-6)

Oriental and Alternative Medicine
OR ALT MED
Principles of oriental medicine and alternative medicine and their application for patient care
and health promotion; patient education.
3014619

เวชศาสตร์ครอบครัวและการแพทย์ทางเลือก
หลักเวชศาสตร์ครอบครัวและประสบการณ์ทางคลินิก หลักการแพทย์ทางเลือกและการประยุกต์ใช้เพื่อการ
ดูแลผู้ป่วยและการสร้างเสริมสุขภาพ
Family and Alternative Medicine
FAM ALT MED
Principles of family medicine and clinical experience; principles of alternative medicine and
its application in patient care and health promotion.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(2-4-6)

- 170 3015620

ศัลยศาสตร์ทางมือ
กายวิภาคของมือ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคทางศัลยศาสตรทางมือ
การรักษาภาวะบาดเจ็บของมือที่พบบ่อย

2(1-3-2)

Hand Surgery
HAND SURGERY
Anatomy of hands; history taking, physical examination, diagnosis and differential diagnosis in
hand surgery; management of common hand trauma.
3015641

ศัลยศาสตร์ทั่วไป 4
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยศั ล ยศาสตร์ ทั่ วไป ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

2(0-6-0)

General Surgery IV
GEN SURG IV
Practice in general surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015642

ศัลยศาสตร์ทั่วไป 5
เงือ่ นไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015641
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยศั ล ยศาสตร์ ทั่ วไป ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

2(0-6-0)

General Surgery V
GEN SURG V
CONDITION : PRER 3015641
Practice in general surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015643

ศัลยศาสตร์ทั่วไป 6
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015641, รายวิชาบังคับร่วม 3015642
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยศั ล ยศาสตร์ ทั่ วไป ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น
General Surgery VI
GEN SURG VI
CONDITION : PRER 3015641, COREQ 3015642
Practice in general surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

- 171 3015646

ศัลยศาสตร์ทั่วไป 1
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยศั ล ยศาสตร์ ทั่ วไป ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

4(0-8-4)

General Surgery I
GEN SURG I
Practice in general surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015648

ศัลยศาสตร์ทั่วไป 2
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015646
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยศั ล ยศาสตร์ ทั่ วไป ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

4(0-8-4)

General Surgery II
GEN SURG II
CONDITION : PRER 3015646
Practice in general surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015650

ศัลยศาสตร์ทั่วไป 3
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015646, รายวิชาบังคับร่วม 3015648
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยศั ล ยศาสตร์ ทั่ วไป ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

4(0-8-4)

General Surgery III
GEN SURG III
CONDITION : PRER 3015646, COREQ 3015648
Practice in general surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015652

ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 1
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉั ย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น
Colorectal Surgery I
COLOREC SURG I
Practice in colorectal surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(0-8-4)

- 172 3015653

ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 4
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น

2(0-6-0)

Colorectal Surgery IV
COLOREC SURG IV
Practice in colorectal surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015654

ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 2
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015652
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น

4(0-8-4)

Colorectal Surgery II
COLOREC SURG II
CONDITION : PRER 3015652
Practice in colorectal surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015655

ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 5
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015653
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น
Colorectal Surgery V
COLOREC SURG V
CONDITION : PRER 3015653
Practice in colorectal surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

- 173 3015656

ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 3
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015652, รายวิชาบังคับร่วม 3015654
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น

4(0-8-4)

Colorectal Surgery III
COLOREC SURG III
CONDITION : PRER 3015652, COREQ 3015654
Practice in colorectal surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015657

ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก 6
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015653, รายวิชาบังคับร่วม 3015655
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น
Colorectal Surgery VI
COLOREC SURG VI
CONDITION : PRER 3015653, COREQ 3015655
Practice in colorectal surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.

2(0-6-0)

3015658

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 1
การปฏิ บัติงานในหน่ วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ป ระวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิ าร การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

4(0-8-4)

Trauma I
TRAUMA I
Practice in trauma unit including history taking, physical examination, laboratory investigation,
diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including necessary
procedural skills.
3015660

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 2
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015658
การปฏิ บัติงานในหน่ วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ป ระวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น
Trauma II
TRAUMA II
CONDITION : PRER 3015658
Practice in trauma unit including history taking, physical examination, laboratory investigation,
diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including necessary
procedural skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(0-8-4)

- 174 3015662

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 3
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015658, รายวิชาบังคับร่วม 3015660
การปฏิ บัติงานในหน่ วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ป ระวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

4(0-8-4)

Trauma III
TRAUMA III
CONDITION : PRER 3015658, COREQ 3015660
Practice in trauma unit including history taking, physical examination, laboratory investigation,
diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including necessary
procedural skills.
3015663

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 4
การปฏิ บัติงานในหน่ วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ป ระวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหา และการรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

2(0-6-0)

Trauma IV
TRAUMA IV
Practice in trauma unit including history taking, physical examination, laboratory investigation,
diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including necessary
procedural skills.
3015664

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 1
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

4(0-8-4)

Cardiothoracic Surgery I
CVT SURG I
Practice in cardiothoracic surgery unit including history taking, physical examination,
laboratory investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment
including necessary procedural skills.
3015665

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 4
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น
Cardiothoracic Surgery IV
CVT SURG IV
Practice in cardiothoracic surgery unit including history taking, physical examination,
laboratory investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment
including necessary procedural skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

- 175 3015666

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 2
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015664
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

4(0-8-4)

Cardiothoracic Surgery II
CVT SURG II
CONDITION : PRER 3015664
Practice in cardiothoracic surgery unit including history taking, physical examination,
laboratory investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment
including necessary procedural skills.
3015667

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 5
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015665
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

2(0-6-0)

Cardiothoracic Surgery V
CVT SURG V
CONDITION : PRER 3015665
Practice in cardiothoracic surgery unit including history taking, physical examination,
laboratory investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment
including necessary procedural skills.
3015668

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 3
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015664, รายวิชาบังคับร่วม 3015666
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

4(0-8-4)

Cardiothoracic Surgery III
CVT SURG III
CONDITION : PRER 3015664, COREQ 3015666
Practice in cardiothoracic surgery unit including history taking, physical examination,
laboratory investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment
including necessary procedural skills.
3015669

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 6
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015665, รายวิชาบังคับร่วม 3015667
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น
Cardiothoracic Surgery VI
CVT SURG VI
CONDITION : PRER 3015665, COREQ 3015667
Practice in cardiothoracic surgery unit including history taking, physical examination,
laboratory investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment
including necessary procedural skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

- 176 3015670

ศัลยศาสตร์ประสาท 1
การปฏิบั ติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ป ระสาท ได้แก่ การสัมภาษณ์ ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

4(0-8-4)

Neurosurgery I
NEUROSURGERY I
Practice in neurosurgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015671

ศัลยศาสตร์ประสาท 4
การปฏิบั ติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ป ระสาท ได้แก่ การสัมภาษณ์ ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

2(0-6-0)

Neurosurgery IV
NEUROSURGERY IV
Practice in neurosurgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015672

ศัลยศาสตร์ประสาท 2
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015670
การปฏิบั ติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ป ระสาท ได้แก่ การสัมภาษณ์ ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

4(0-8-4)

Neurosurgery II
NEUROSURGERY II
CONDITION : PRER 3015670
Practice in neurosurgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015673

ศัลยศาสตร์ประสาท 5
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015671
การปฏิบั ติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ป ระสาท ได้แก่ การสัมภาษณ์ ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น
Neurosurgery V
NEUROSURGERY V
CONDITION : PRER 3015671
Practice in neurosurgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

- 177 3015674

ศัลยศาสตร์ประสาท 3
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015670, รายวิชาบังคับร่วม 3015672
การปฏิบั ติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ป ระสาท ได้แก่ การสัมภาษณ์ ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

4(0-8-4)

Neurosurgery III
NEUROSURGERY III
CONDITION : PRER 3015670, COREQ 3015672
Practice in neurosurgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015675

ศัลยศาสตร์ประสาท 6
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015671, รายวิชาบังคับร่วม 3015673
การปฏิบั ติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ป ระสาท ได้แก่ การสัมภาษณ์ ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

2(0-6-0)

Neurosurgery VI
NEUROSURGERY VI
CONDITION : PRER 3015671, COREQ 3015673
Practice in neurosurgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015676

ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 1
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น

4(0-8-4)

Plastic and Reconstructive Surgery I
PLAST SURG I
Practice in plastic and reconstructive surgery unit including history taking, physical
examination, laboratory investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and
treatment including necessary procedural skills.
3015677

ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 4
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น
Plastic and Reconstructive Surgery IV
PLAST SURG IV
Practice in plastic and reconstructive surgery unit including history taking, physical
examination, laboratory investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and
treatment including necessary procedural skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

- 178 3015678

ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 2
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015676
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ได้แ ก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น

4(0-8-4)

Plastic and Reconstructive Surgery II
PLAST SURG II
CONDITION : PRER 3015676
Practice in plastic and reconstructive surgery unit including history taking, physical
examination, laboratory investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and
treatment including necessary procedural skills.
3015679

ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 5
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015677
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น

2(0-6-0)

Plastic and Reconstructive Surgery V
PLAST SURG V
CONDITION : PRER 3015677
Practice in plastic and reconstructive surgery unit including history taking, physical
examination, laboratory investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and
treatment including necessary procedural skills.
3015680

ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 3
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015676, รายวิชาบังคับร่วม 3015678
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น
Plastic and Reconstructive Surgery III
PLAST SURG III
CONDITION : PRER 3015676, COREQ 3015678
Practice in plastic and reconstructive surgery unit including history taking, physical
examination, laboratory investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and
treatment including necessary procedural skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(0-8-4)

- 179 3015681

ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง 6
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015677, รายวิชาบังคับร่วม 3015679
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น

2(0-6-0)

Plastic and Reconstructive Surgery VI
PLAST SURG VI
CONDITION : PRER 3015677, COREQ 3015679
Practice in plastic and reconstructive surgery unit including history taking, physical
examination, laboratory investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and
treatment including necessary procedural skills.
3015682

ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น

4(0-8-4)

Urology I
UROLOGY I
Practice in urology unit including history taking, physical examination, laboratory investigation,
diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including necessary
procedural skills.
3015683

ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 4
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น

2(0-6-0)

Urology IV
UROLOGY IV
Practice in urology unit including history taking, physical examination, laboratory investigation,
diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including necessary
procedural skills.
3015684

ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 2
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015682
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น
Urology II
UROLOGY II
CONDITION : PRER 3015682
Practice in urology unit including history taking, physical examination, laboratory investigation,
diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including necessary
procedural skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(0-8-4)

- 180 3015685

ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 5
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015683
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น

2(0-6-0)

Urology V
UROLOGY V
CONDITION : PRER 3015683
Practice in urology unit including history taking, physical examination, laboratory investigation,
diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including necessary
procedural skills.
3015686

ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 3
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015682, รายวิชาบังคับร่วม 3015684
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น

4(0-8-4)

Urology III
UROLOGY III
CONDITION : PRER 3015682, COREQ 3015684
Practice in urology unit including history taking, physical examination, laboratory investigation,
diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including necessary
procedural skills.
3015687

3015688

ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ 6
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015683, รายวิชาบังคับร่วม 3015685
การปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่
จาเป็น
Urology VI
UROLOGY VI
CONDITION : PRER 3015683, COREQ 3015685
Practice in urology unit including history taking, physical examination, laboratory investigation,
diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including necessary
procedural skills.
กุมารศัลยศาสตร์ 1
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยกุ ม ารศั ล ยศาสตร์ ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจท าง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น
Pediatric Surgery I
PED SURG I
Practice in pediatric surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

4(0-8-4)

- 181 3015689

กุมารศัลยศาสตร์ 4
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยกุ ม ารศั ล ยศาสตร์ ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

2(0-6-0)

Pediatric Surgery IV
PED SURG IV
Practice in pediatric surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015690

กุมารศัลยศาสตร์ 2
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยกุ ม ารศั ล ยศาสตร์ ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

4(0-8-4)

Pediatric Surgery II
PED SURG II
Practice in pediatric surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015691

กุมารศัลยศาสตร์ 5
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015689
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยกุ ม ารศั ล ยศาสตร์ ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

2(0-6-0)

Pediatric Surgery V
PED SURG V
CONDITION : PRER 3015689
Practice in pediatric surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015692

กุมารศัลยศาสตร์ 3
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015688, รายวิชาบังคับร่วม 3015690
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยกุ ม ารศั ล ยศาสตร์ ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น
Pediatric Surgery III
PED SURG III
CONDITION : PRER 3015688, COREQ 3015690
Practice in pediatric surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(0-8-4)

- 182 3015693

กุมารศัลยศาสตร์ 6
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015689, รายวิชาบังคับร่วม 3015691
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยกุ ม ารศั ล ยศาสตร์ ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

2(0-6-0)

Pediatric Surgery VI
PED SURG VI
CONDITION : PRER 3015689, COREQ 3015691
Practice in pediatric surgery unit including history taking, physical examination, laboratory
investigation, diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including
necessary procedural skills.
3015698

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 5
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015663
การปฏิ บัติงานในหน่ วยศัลยศาสตร์ อุบัติเหตุ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ป ระวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

2(0-6-0)

Trauma V
TRAUMA V
CONDITION : PRER 3015663
Practice in trauma unit including history taking, physical examination, laboratory investigation,
diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including necessary
procedural skills.
3015699

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 6
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3015663, รายวิชาบังคับร่วม 3015698
การปฏิ บัติงานในหน่ วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ป ระวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวางแนวทางในการแก้ปัญหาและการให้การรักษา รวมถึงหัตถการที่จาเป็น

2(0-6-0)

Trauma VI
TRAUMA VI
CONDITION : PRER 3015663, COREQ 3015698
Practice in trauma unit including history taking, physical examination, laboratory investigation,
diagnosis, determining solutions to the problems and treatment including necessary
procedural skills.
3016632

ออร์โธปิดิกส์ปฏิบัติ
การปฏิบัติในภาวะกระดูกหัก ข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บจากกีฬา
Practical Orthopedics
PRAC ORTHO
Practice in accidental fracture and dislocation , and sport trauma.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-4-2)

- 183 3016633

การปฏิบัติงานทางออร์โธปิดิกส์ 1
4(0-12-0)
การดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล หัตถการ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ
Orthopedic Clerkship I
ORTHO CLK I
Patient care in orthopedics including history taking, physical examination, clinical reasoning,
laboratory investigation, rational treatment, procedures, education for patients and relatives.

3017230

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางสรีรวิทยา
ฝึกปฏิบัติการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระบบต่างๆ ทางสรีรวิทยา

2(0-4-2)

Computer Assisted Instruction in Physiology
CAI PHYSIOLOGY
Practicing CAI construction in various physiological system.
3017312

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายในการตอบสนองต่อการออกกาลังกายชนิดต่างๆ ผลของการออกกาลัง
กายในระยะยาวต่อระบบการทางานต่างๆ ของร่างกาย ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบที่ใช้บ่อยทางสรีรวิทยาการ
ออกกาลังกาย

2(1-2-3)

Exercise Physiology
EXERC PHYSIO
Acute physiological responses to various types of exercise; chronic adaptations to exercise;
common laboratory procedures in exercise physiology.
3018632** การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์
การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติศาสตร์ การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยและคลินิกฝากครรภ์

2(0-4-2)

Clerkship in Obstetrics
CLERK OB
Clinical management of the patients in obstetrics, management of in-patient and ante-natal
clinic.
3018648

การดูแลในระยะเจ็บครรภ์คลอดภาคปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยในระยะเจ็บครรภ์คลอดอย่างเหมาะสมและการทาคลอด
Practice in Intrapartum Care
PRAC INTRA CARE
Practice in appropriate intrapartum management and conducting of the delivery.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(0-8-4)

- 184 3018650

การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
การปฏิบัติในการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการวินิจฉัยอายุครรภ์ กายวิภาคของทารก ท่าของทารก ดัชนีน้าคร่า
ตาแหน่งของรก ความผิดปกติของทารกที่พบบ่อยและโรคทางนรีเวชวิทยาที่พบบ่อย

2(1-2-3)

Practical Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
PRAC US OB/GYN
Practical aspects of ultrasound for the diagnosis of fetal biometries, fetal anatomy, fetal
position, amniotic fluid index, placental sites, common fetal abnormalities and common
gynecological diseases.
3018652

การปฏิบัติในการวางแผนครอบครัว
การปฏิบัติในการให้บริการวางแผนครอบครัว ตลอดจนการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนจากการคุมกาเนิดวิธีต่างๆ

2(0-4-2)

Practical Family Planning
PRAC FAM PLAN
Practice in family planning services and management of complications from contraceptive
methods.
3018654

การปฏิบัติในการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดู
การปฏิบัติในการวินิจฉัย การสืบค้น ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนจากการให้ฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัย
หมดระดู

2(1-2-3)

Practical Management of the Menopause
PRAC MGT MENO
Practical aspects in the diagnosis, investigation, indications, contraindications and
complications of hormonal replacement therapy in menopausal women.
3018656

การปฏิบัติในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูก
สาเหตุ การป้องกัน การวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ และการรักษามะเร็งปากมดลูก

2(1-2-3)

Practical Management of Cervical Cancer
PRAC MGT CX CA
Etiology, prevention, early diagnosis and treatment of cervical cancer.
3018658

การดูแลคู่สมรสที่มีบุตรยาก
สาเหตุ การวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการดูแลคู่สมรสที่มีบุตรยากในเบื้องต้น
Management of Infertile Couple
MGT INFERTIL COUP
Etiology, diagnosis, laboratory investigation and initial management in infertile couple.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(1-2-3)

- 185 3018660

เวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ทักษะทางคลินิกสาหรับผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวชวิทยา ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผล
ทางคลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติก ารการสั่งการรัก ษาอย่างสมเหตุผล การบันทึกเวชระเบีย น การให้
คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ และการทาหัตถการ

4(0-8-4)

Practical in Obstetrics and Gynecology
PRAC OB/GYN
Clinical skills for patients in obstetrics and gynecology including history taking, physical
examination, clinical reasoning, laboratory investigation, rational treatment, medical record
completion, education for patients and relatives, and procedural skills.
3018664

การดูแลผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ทักษะทางคลินิกสาหรับผู้ป่วยนอกทางสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย
การให้ เหตุ ผลทางคลิ นิก การส่งตรวจทางห้ องปฏิ บัติ ก าร การสั่ งการรัก ษาอย่างสมเหตุ ผล การบัน ทึ ก เวช
ทะเบียน การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ และการทาหัตถการ

4(0-8-4)

Ambulatory Care in Obstetrics and Gynecology
AMB CARE OB/GYN
Clinical skills for patients in ambulatory setting of obstertrics and gynecology including history
taking, physical examination, clinical reasoning, laboratory investigation, rational treatment,
medical record completion, education for patients and relatives, and procedural skills.
3018666

เวชปฏิบัติทางมะเร็งนรีเวชวิทยา
ทักษะทางคลินิกสาหรับผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชวิทยา ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผล
ทางคลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรัก ษาอย่างสมเหตุผล การบันทึก เวชระเบีย น การให้
คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ

4(0-8-4)

Practical in Gynecologic Oncology
PRAC GYN ONCO
Clinical skills for patients with gynecologic malignancy including history taking, physical
examination, clinical reasoning, laboratory investigation, rational treatment, medical record
completion, and education for patients and relatives.
3018668

เวชปฏิบัติทางเวชศาสตร์เจริญพันธุ์
4(0-12-0)
ทักษะทางคลินิกสาหรับผู้ป่วยทางเวชศาสตร์เจริญพันธุ์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้
เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การบันทึกเวชระเบียนการ
ให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ
Practical Reproductive Medicine
PRAC REPROD MED
Clinical skills for patients in reproductive medicine including history taking, physical
examination, clinical reasoning, laboratory investigation, rational treatment, medical record
completion, education for patients and relatives.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 186 3018670

การปฏิบัติงานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ทักษะทางคลินิกสาหรับผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวชวิทยา ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผล
ทางคลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรัก ษาอย่างสมเหตุผล การบันทึก เวชระเบีย น การให้
คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ และการทาหัตถการ

2(0-4-2)

Obstetrics and Gynecology Clerkship
OB/GYN CLERK
Clinical skills for patients in obstetrics and gynecology including history taking, physical
examination, clinical reasoning, laboratory investigation, rational treatment, medical record
completion, education for patients and relatives, and procedural skills.
3019602

เวชปฏิบัติโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
พยาธิ ก าเนิ ด พยาธิ ส ภาพ พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา ระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก อาการและอาการแสดง การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลสาหรับโรคหรือภาวะที่พบบ่อย
ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา รวมถึงหลักการดูแลรักษาเบื้องต้นและหลักการส่งต่อผู้ป่วย ทักษะการสัมภาษณ์
ประวัติและการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา การบาบัด
ภาวะฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และการช่วยผ่าตัดทางด้านโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

4(1-6-5)

Practical Otolaryngology
PRAC OTO
Pathogenesis, pathology, pathophysiology, clinical epidemiology, symptom and sign,
laboratory investigation, diagnosis, differential diagnosis, rational management for common
otolaryngologic diseases and disorders including principles of initial management and
referring; skills of history taking, basic otolaryngologic examination and special otolaryngologic
investigation; management of otolaryngologic emergency; and assisting otolaryngologic
surgery.
3019608

การปฏิบัติงานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
การดูแลผู้ป่วยโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ

2(0-6-0)

Otolaryngology Clerkship
OTOLARYN CLERK
Patient care in otolaryngology including history taking, physical examination, clinical
reasoning, laboratory investigation, rational treatment, education for patients and relatives.
3020620

หทัยวิทยาคลินิก
การประยุกต์ความรู้หทัยวิทยาในการบริบาลผู้ป่วย รวมถึงการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาในภาวะฉุกเฉิน และการส่งต่อผู้ป่วย
Clinical Cardiology
CLIN CARDIO
Application of knowledge in cardiology for patient care including history taking, physical
examination, diagnosis, laboratory investigation, emergency treatment and referring.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

- 187 3020630

หลักการตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอโคคาดิโอกราฟฟี
วิธีการตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคหัวใจ วิธีการตรวจความผิดปกติของหัวใจ้ด้วยเครื่องเอ็คโคคาดิโอกราฟฟี การ
แปลผล การหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจร่างกายและภาพเอ็คโคหัวใจ

2(0-4-2)

Echocardiography
ECHOCARDIOGRAPHY
Physical examination of the heart; echocardiographic scanning technique; interpretation of
echocardiographic images; correlation of abnormal.
3020632

แนวปฏิบัติรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดรอบหัวใจอุดตัน
วิธีวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเส้นเลือดรอบหัวใจตีบตัน วิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้า และการแปลผล วิธีการปฏิบัติรักษาผู้ป่วย
โรคหัวใจที่อาการหนัก

2(0-4-2)

Coronary Care Procedures
CORON CARE PROCE
Diagnosis of the patients with ischemic heart disease; proper electrocardiographic procedure;
interpretation of electrocardiogram; intensive care procedures.
3020634

แนวปฏิบัติในการล้างไต
หลักการ อุปกรณ์ไตเทียม น้ายาล้างไต วิ ธีการสั่งน้ายา หลอดเลือดเทียม ข้อบ่งชี้และ อาการแทรกซ้อนของ
วิธีการล้างไต การเปลี่ยนไต

2(0-4-2)

Renal Dialysis Procedures
RENAL DIAL PROCE
Principles; hemodialysis equipment; dialysate; kinetic modelling and dialysis prescription; AV
fistula; indications and complications of hemodialysis; transplantation of kidney.
3020653

การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร
การกลืน การเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กและลาไส้ใหญ่ การถ่ายอุจจาระ ข้อบ่งชี้
และวิธีการตรวจการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารที่ผิดปกติ

4(0-8-4)

Gastrointestinal Motility
GASTROINTES MOTIL
Swallowing, motility of esophagus, stomach, small intestine and large intestine; defecation;
indications and methods to test the abnormal gastrointestinal motility.
3020654

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
หลักการส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร รวมถึงประโยชน์ ขั้นตอน ข้อบ่งชี้ ข้อบ่งห้าม การเตรียมผู้ป่วย การ
ดูแลผู้ป่วยและภาวะแทรกซ้อน ประสบการณ์วินิจฉัยโรคของกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
Gastrointestinal Endoscopy
GI ENDOSCOPY
Principle of gastrointestinal endoscopy including benefit, steps, indications, contraindications,
patient preparation, patient care and complications; experience in diagnostic gastroscopy.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(1-6-5)

- 188 3020655

วิทยาโรคไตปฏิบัติ 1
ความรู้พื้นฐาน การวินิจฉัยแยกโรค กลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การดาเนินโรค การรักษาและการป้องกัน
โรคไตที่พบได้บ่อย ความสาคัญของการป้องกันโรคไตเรื้อรัง วิทยาการใหม่เกี่ยวกับโรคไต

4(2-6-4)

Practical Nephrology I
PRAC NEPHRO I
Basic knowledge, diagnosis, differential diagnosis, pathogenesis, pathophysiology, clinical
course, management and prevention of common renal diseases; importance of prevention of
chronic renal diseases; recent advance in nephrology.
3020656

ตจวิทยาปฏิบัติ
ลักษณะผื่นผิวหนัง การสืบหาสาเหตุ การวินิจฉัยและการรักษา วิธีการเก็บตัวอย่างจากรอยโรคที่ผิวหนัง การ
ตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา การผ่าตัดอย่างง่ายเพื่อการรักษาโรคผิวหนังบางชนิด

4(0-8-4)

Practical Dermatology
PRAC DERMATO
Characteristic features of skin rashes; etiologic investigation; diagnosis and treatment;
specimen collection skin lesions; techniques of skin biopsy; simple operative procedures for
treatment of some skin diseases.
3020657

ศัลยกรรมตจวิทยาพื้นฐาน
ลักษณะโรคผิวหนัง การสืบค้นสาเหตุ การวินิจฉัยและการรักษาโรคผิวหนัง การทาหัตถการทางผิวหนังอย่าง
ง่าย ได้แก่ การผ่าตัด การจี้ด้วยไฟฟ้า สารเคมี หรือความเย็น การเก็บตัวอย่างจากรอยโรคที่ผิวหนังและเทคนิค
การตัดผิวหนังเพี่อการตรวจ

4(0-8-4)

Basic Dermatosurgery
BAS DERMATOSURG
Characteristics of skin diseases; etiology investigation, diagnosis and treatment of skin
diseases; simple dermatological procedures including surgery, electrosurgery, chemical
peeling and cryosurgery; specimen collection from skin lesion and skin biopsy techniques.
3020658

โลหิตวิทยาปฏิบัติ
การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยโรค และการรักษาโรคโลหิตวิทยาที่พบบ่อย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
พื้นฐานทางโลหิตวิทยา หลักการแปลผลการตรวจไขกระดูก การตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาขั้นสูง
Practical Hematology
PRAC HEMATO
Diagnosis differential diagnosis and management of common gematologic diseases;
interpretation of basic hematology tests; principles of bone marrow examination; advanced
hematologic laboratories.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(1-9-2)

- 189 3020659

มะเร็งโลหิตวิทยาและการปลูกถ่ายไขกระดูก
หลัก การวินิจ ฉัย การจาแนกชนิด การบอกระยะของโรคและการพยากรณ์ โรคมะเร็งโลหิ ตวิทยา หลักการ
ประเมินผู้ป่วยและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ข้อบ่งชี้ หลักการ กระบวนการ และภาวะแทรกซ้อนของการ
ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต หลักการในการบอกข่าวร้ายและการสนับสนุนทางสังคมและจิตใจแก่ผู้ป่วย
มะเร็ง

4(1-9-2)

Hematologic Oncology and Stem Cell Transplantation
HEM ONCO STEM TRAN
Principles of diagnosis, classification, staging and prognostigation of hematologic malignancies;
principles of patient evaluation and choices of treatment; indications, principles, processes
and complications of stem cell transplantation; principles of breaking bad news and
psychosocial support for patients with cancer.
3020660

อายุรศาสตร์ระดับโมเลกุล 1
กลไกการเกิ ดโรคในระดับโมเลกุ ล การประยุก ต์ความรู้ชีววิทยาระดับโมเลกุ ลมาใช้ทางคลินิ ก หลัก การน า
กระบวนการทางชีวโมเลกุลมาใช้ในการวินิจฉัย การพยากรณ์โรค และการติดตามการรักษาตลอดจนการวิจัย
ด้านพยาธิกาเนิดของโรค

4(1-6-5)

Molecular Medicine I
MOL MED I
Molecular basis of medical diseases; clinical application of molecular biology; principle of
using bio-molecular methods in diagnosis, prognostication and follow-up of diseases
including research on pathogenesis of diseases.
3020661

อายุรศาสตร์ระดับโมเลกุล 2
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาบังคับร่วม 3020660
กลไกการเกิ ด โรคในระดั บ โมเลกุ ล การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ชี ว วิ ท ยาระดั บ โมเลกุ ล ทางคลิ นิ ก หลั ก การน า
กระบวนการทางชีวโมเลกุลมาใช้ในการวินิจฉัย การพยากรณ์โรค และการติดตามการรักษา ตลอดจนการวิจัย
ด้านพยาธิกาเนิดของโรค
Molecular Medicine II
MOL MED II
CONDITION: COREQ 3020660
Molecular basis of medical diseases; clinical application of molecular biology; principles of
using bio-molecular methods in diagnosis, prognostication and follow-up of diseases
including research on pathogenesis of diseases.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(0-8-4)

- 190 3020662

เวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อสาหรับผู้ป่วยนอก
การวินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน การใช้ยาเม็ดลดระดับน้าตาลและอินซูลิน การตรวจ
ระดับน้าตาลในเลือดด้วยตนเอง การตรวจการทางานของต่อมธัยรอยด์ด้วยยาและสารกัมมันตรังสี การตรวจ
ชิ้นเนื้อของก้อนต่อมธัยรอยด์โดยใช้เข็มดูดหาเซลล์ รวมทั้งการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบต่อมไร้ท่อและเม
แทบอลิซึ่มอื่น ๆ โดยเน้นการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การติดตามผล และ
หัตถการที่เกี่ยวข้อง

4(2-6-4)

Ambulatory Endocrinology
AMB ENDOCRIN
Diagnosis and treatment of diabetes mellitus and its complications; treatment of diabetes
using oral agents and insulin; self-monitoring of blood glucose; thyroid test; treatment of
thyroid disorders using medications and radioactive iodine; fine needle aspiration biopsy of
thyroid nodule; and diagnosis and treatment of other endocrine and metabolic disorders
with emphasis on history taking, physical examination, laboratory investigation, follow-up and
related procedures.
3020663

อายุรศาสตร์โรคมะเร็งในเวชปฏิบัติ
พยาธิกาเนิดระดับโมเลกุลในการก่อมะเร็ง หลักการใช้ยาเคมีบาบัดและยาอื่น ๆ ในการรักษามะเร็ง การวินิจฉัย
และการรักษาอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง การวินิจฉัย การรักษา และการให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่
พบบ่อย การทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง

4(2-6-4)

Medical Oncology for General Practice
MED ONCO GEN PRAC
Molecular pathogenesis of cancer; principles of chemotherapy and other medication for
cancer treatment; diagnosis and treatment of common symptoms in patients with cancer;
diagnosis, treatment and counselling for patients with common cander; research in medical
oncology.
3020664

โรคติดเชื้อคลินิกและอายุรกรรมโรคเอดส์
4(0-12-0)
การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและผู้ป่ วยโรคเอดส์ รวมถึงการสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและแปลผล การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาเบื้องต้น การทบทวนหัวข้อวิชาเฉพาะโรค การ
ประเมินคุณค่าวรรณกรรมด้านโรคติดเชื้อ
Clinical Infectious Diseases and HIV Medicine
CLIN ID/HIV MED
Care for patients with infectious diseases patients and HIV including history taking, physical
examination, laboratory investigations and interpretations, differential diagnosis and initial
management; topic review; critical appraisal of literature in infectious diseases.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

- 191 3020665

โรคติดเชื้อคลินิกและอายุรกรรมโรคเอดส์ 2
การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย
และการวินิจฉัยแยกโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การสั่งใช้ยาปฏิชี วนะและยาต้านไวรัส
เอดส์อย่างสมเหตุผล การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแทรกซ้อนและการดูแลรักษา

2(0-6-0)

Clinical Infectious Diseases and HIV Medicine II
CLIN ID/HIV MED II
Patient care in infectious diseases and HIV medicine, including history taking, physical
examination, diagnosis and differential diagnosis, laboratory investigation and interpretation,
rational prescription of antibiotics and anti-HIV medicine; diagnosis and treatment of
opportunistic infection.
3020666

อายุรศาสตร์อิงหลักฐานภาคปฏิบัติ
หลักการและความสาคัญของอายุรศาสตร์อิงหลักฐาน โดยเน้นการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในการส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การสั่งใช้ยา และการสั่งการรักษาอื่น ๆ อย่างสมเหตุผล โดยคานึงถึงหลักระบาดวิทยา และ
หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

4(2-6-4)

Evidence Based Medicine Practice
EVID BASE MED PRAC
Principles and importance of evidence-based medicine focussing on the application of the
principles in laboratory investigation, prescription and other rational treatments by taking
account of principles of epidemiology and principles of holistic care.
3020667

เวชปฏิบัติด้านโรคลมชัก
การจาแนกอาการชักและโรคลมชักทางคลินิก การตรวจหาสาเหตุโรคลมชักในเวชปฏิบัติ การปรับยากันชักใน
คลินิกโรคลมชัก การอ่านและแปลผลคลื่นสมองทั่วไปและคลื่นสมองขณะชักประกอบวิดีทัศน์การประเมินผู้ป่วย
เพื่ อ ผ่ าตั ด โรคลมชั ก หน่ วยมอนิ เตอร์โ รคลมชัก การอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ผู้ป่ วยโรคลมชั ก ที่ มี ปั ญ หา เจตคติ ที่
เหมาะสมและจริยธรรมในเวชปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคลมชัก

4(0-8-4)

Epilepsy Practice
EPILEPSY PRACTICE
Classification of epileptic seizures and epilepsy; work-up for etiology of epilepsy in clinical
practce; proper use of antiepileptic drugs in epilepsy clinic; reading and interpretation of EEG
and video-EEG monitoring; epilepsy pre-surgical evaluation at epilepsy monitoring unit;
epilepsy conference; appropriate attitude and ethics for epilepsy patients.
3020668

ภาวะความเคลื่อนไหวผิดปกติ
การจาแนก การประเมินผู้ป่วยที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติ หลักการรักษาโรคพาร์กินสันด้วยยา หลักการผ่าตัด
ด้วยการกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้าหลักการรักษาด้วยการฉีดยาลดเกร็ง
Movement Disorders
MOVEMENT DISORDERS
Classification of abnormal movement; evaluation of patients with abnormal movements;
principles of pharmacologic therapy in Parkinson' s disease; principles of deep brain
stimulation surgery; principles of botulinum toxin therapy.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(0-8-4)

- 192 3020669

เวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมอง
การวินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบ
องค์รวม

4(0-8-4)

Stroke Practice
STROKE PRACTICE
Diagnosis of stroke, etiology of stroke, holistic care for stroke patients.
3020670

เวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อปฏิบัติ
การดูแลผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลนิก การส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ

2(0-6-0)

Practical Endocrinology
PRAC ENDOCRIN
Patient care in endocrinology including history taking, physical examination, clinical reasoning,
laboratory investigation, rational treatment, education for patients and relatives.
3020671

ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
พยาธิกาเนิดของโรคภูมิแพ้และโรคระบบภูมิคุ้มกัน การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย

4(1-9-2)

Allergy and Clinical Immunology
ALLER CLIN IMMUNO
Pathogenesis of allergic and immunologic diseases; diagnosis and treatment; patient
education.
3020672

อายุรกรรมโรคเอดส์
พยาธิกาเนิดของการติด เชื้อเอช ไอ วี การวินิจฉัย การดูแลรักษาและการติดตามผู้ติดเชื้อเอช ไอ วีการสั่งยา
ต้านเชื้อเอช ไอ วี การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเอช ไอ วี และยาต้านเชื้อเอช ไอ วี

4(1-9-2)

HIV Medicine
HIV MEDICINE
Pathogenesis of HIV infection; diagnosis, treatment and follow-up of HIV-infected patients;
prescribing anti-retroviral therapy; treatment of complications from HIV infection and its
treatment.
3020673

การปฏิบัติงานทางอายุรศาสตร์
การดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ
Internal Medicine Clerkship
INT MED CLERK
Patient care in internal medicine including history taking, physical examination, clinical
reasoning laboratory, rational treatment, education for patients and relatives.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

- 193 3020674

อายุรศาสตร์ทั่วไป 1
4(0-12-0)
การดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล หัตถการ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ
General Medicine I
GEN MED I
Patient care in general medicine including history taking, physical examination, clincal
reasoning, laboratory investigation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives.

3020675

โรคระบบการหายใจคลินิก
การปฏิ บั ติ งานทางคลิ นิ ก โรคระบบการหายใจ รวมถึ ง การซั ก ประวั ติ การตรวจร่ า งกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การให้การวินิจฉัย การรักษา หัตถการ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และการติดตามผลการรักษา
โดยเน้นโรคที่พบบ่อยในคลินิกโรคหืด คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง และคลินิกวัณโรค

4(2-6-4)

Clinical Pulmonary Medicine
CLIN PULM MED
Clinical practice in pulmonary medicine including history taking, physical examination,
laboratory investigation, diagnosis, treatment, procedures, patient education and follow-up
focusing on common diseases, asthma, chronic obstructive pulmonary disease and
tuberculosis clinics.
3020676

อายุรศาสตร์ทั่วไป 2
4(0-12-0)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาบังคับร่วม 3020674
การดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลการตรวจ การวินิจฉัย และวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล
หัตถการ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ การบันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ
General Medicine II
GEN MED II
CONDITION: COREQ 3020674
Patient care in general medicine including history taking, physical examination, clinical
reasoning, laboratory investigation, interpretation of examination results, diagnosis and
defferential deagnosis, rational treatment, procedures, education for patients and relatives,
writing medical record systematically.

3020677

วิทยาโรคไตปฏิบัติ 2
ความรู้พื้นฐาน การวินิจฉัยแยกโรค กลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การดาเนินโรค การรักษาและการป้องกัน
โรคไตที่พบได้บ่อย ความสาคัญของการป้องกันโรคไตเรื้อรัง
Practical Nephrology II
PRAC NEPHRO II
Basic knowledge, diagnosis, differential diagnosis, pathogenesis, pathophysiology, clinical
course, management and prevention of common renal diseases; importance of prevention of
chronic renal diseases.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(1-3-2)

- 194 3020678

อายุรศาสตร์ทั่วไป 3
4(0-12-0)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาบังคับร่วม 3020674, 3020676
การดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลการตรวจ การวินิจฉัย และวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย่า งสมเหตุผล
หัตถการ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ การบันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นระบบ
General Medicine III
GEN MED III
CONDITION COREQ 3020674, 3020676
Patient care in general medicine including history taking, physical examination, clinical
reasoning, laboratory investigation, interpretation of examination results, diagnosis and
defferential deagnosis, rational treatment, procedures, education for patients and relatives,
writing medical record systematically.

3020679

การดูแลระบบการหายใจปฏิบัติ
การปฏิบัติงานทางคลินิกในสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้อ งปฏิ บัติ ก าร การให้ ก ารวินิจ ฉั ย การรัก ษา หั ตถการ การให้ ความรู้แก่ ผู้ ป่วย และการติดตาม
ผลการรักษา โดยเน้นโรคที่พบบ่อยในคลินิกโรคหืด คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง และคลินิกวัณโรค

2(1-3-2)

Practical Pulmonary Care
PRAC PULM CARE
Clinical practice in pulmonary medicine including history taking, physical examination,
laboratory investigation, diagnosis, treatment, procedures, patient education and follow-up
focusing on common diseases, asthma, chronic obstructive pulmonary disease and
tuberculosis clinics.
3020680

อายุรศาสตร์ทั่วไป 4
การดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล หัตถการ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ

2(0-6-0)

General Medicine IV
GEN MED IV
Patient care in general medicine including history taking, physical examination, clinical
reasoning, laboratory investigation, rational treatment, procedures, education for patients and
relatives.
3020681

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มในเวชปฏิบัติ
ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย และการรัก ษาโรคข้อและรูมาติซั่มที่พบบ่อย การเจาะข้อ การตรวจน้าไขข้อ
ภาพถ่ายรังสีของโรคข้อ
Rheumatology in Clinical Practice
RHEUM CLIN PRAC
Clinical features, diagnosis and treatment of common rheumatologic diseases; arthrocentesis;
synovial fluid analysis; radiography of arthropathy.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

4(2-6-4)

- 195 3020682** โรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อและเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย
การวินิจฉัยโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ ที่พบบ่อยได้แก่ โรคเส้นประสาทและเซลล์ประสาทเสื่อมสลลาย โรค
เส้นประสาทอักเสบ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไมแอสทีเนีย และโรคกล้ามเนื้ออื่นๆ หลักการการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
ในโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ และหลักการแปลผลการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ
เบื้องต้น

4(0-8-4)

Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine
NEUROMUS ELECDIAG
Diagnosis in common neuromuscular diseases; polyneuropathy, motor neuron disease,
inflammatory neuropathy, myasthenia gravis, myopathy and others; principle of
Electrophysiological Medicine; principle of the interpretation of Electrophysiological findings.
3020684

เวชปฏิบัติด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย การส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การวินิจฉัยแยกโรค และการรักษาเบื้องต้น การทบทวนวรรณกรรม
ด้านโรคติดเชื้อ และการประเมินคุณค่าเชิงวิพากษ์

2(0-4-2)

Medical Practice in Infectious Diseases
MED PRAC INF DIS
Care for patients with infectious disease and HIV patients, including history taking, physical
examination, laboratory investigations and interpretations, differential diagnosis and intial
treatment; topic review; critical appraisal of literature in infectious diseases.
3021602

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาหรับภาวะปวดกล้ามเนื้อและกระดูกที่พบบ่อย
การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาหรับภาวะการปวดส่วนคอ หลัง เข่า ไหล่ และกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อพังผืด
การใช้เครื่องมือทางกายภาพบาบัด การฉีดยาเฉพาะที่ การออกกาลังกายและกิจกรรมที่เหมาะสม

4(2-4-6)

Rehabilitation for Common Musculoskeletal Pain
REHAB MUSCU PAIN
Rehabilitative management for neck, back, knee and shoulder pain and myofascial pain
syndrome; physical modalities; local injection; exercise and activity prescription.
3021605

เวชศาสตร์ฟื้นฟูปฏิบัติ
การตรวจวินิจฉัย การคัดกรอง และการส่งต่อผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ฟื้ นฟู การบาบัดฟื้นฟูเบื้องต้นสาหรับอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดคอ หลัง เข่า ไหล่ กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อพังผืด กลุ่มอาการที่พบในผู้ที่นั่งทางานนาน ๆ
โรคข้อเสื่อม โรคและการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อย โรคหลอดเลือดสมอง และการบาดเจ็บไขสันหลัง
การให้คาแนะนาเบื้องต้นด้านการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วย
Rehabilitation Medicine Practice
REHAB MED PRAC
Diagnosis, screening and referral of rehabilitation patients; basic rehabilitation for muscle
pain, neck pain, back pain, knee pain, shoulder pain, myofascial pain syndrome, office
syndrome, degenerative joint disease, common orthopedics diseases and injuries, stroke and
spinal cord injuries; basic education in rehabilitation for patients.

*รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
**แก้ไขรายละเอียดรายวิชา

2(0-6-0)

- 196 -

ภาคผนวก ข

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบภาพรวมโครงสร้างของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-

กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์
กลุ่มวิชำสหศำสตร์
กลุ่มวิชำภำษำ
กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไปกลุ่มพิเศษ

หมวดวิชาเฉพาะ

หน่วยกิต

242
30
3
3
3
3
12
6

206

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-

กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์
กลุ่มวิชำสหศำสตร์
กลุ่มวิชำภำษำ
กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไปกลุ่มพิเศษ

หมวดวิชาเฉพาะ

247
30
3
3
3
3
12
6

211
185

-

กลุ่มวิชำกำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์

6

- กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ(บังคับ)

72

-

กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

77

-

120

-

กลุ่มวิชำกำรฝึกปฏิบตั ิงำนทำงคลินิก

102

ก4

- กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน

26

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

กลุ่มวิชำชีพ(บังคับ)

-

ลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ(เลือก)
-

ลุ่มวิชำชีพ(เลือก)

หมวดวิชาเลือกเสรี

10 ก

6

ความแตกต่าง
เพิ่มจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

คงเดิม

เพิ่มจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชำเฉพำะ
แบ่ งกลุ่ ม วิ ช ำในหมวดวิ ช ำเฉพำะใหม่ ต ำม
มำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญำตรี สำขำ
แพทยศำสตร์
เพิ่มกลุ่มวิชำใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชำและเพิ่มจำนวนหน่วยกิต
จำกกำรปรับย้ำยรำยวิชำระหว่ำงกลุ่ม
เปลี่ย นชื่ อ กลุ่ ม วิชำและลดจำนวนหน่ วยกิ ต
จำกกำรปรับย้ำยรำยวิชำระหว่ำงกลุ่มและกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร
แบ่ งกลุ่ ม วิ ช ำในหมวดวิ ช ำเฉพำะใหม่ ต ำม
มำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญำตรี สำขำ
แพทยศำสตร์และเพิ่มจำนวนหน่วยกิต เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คงเดิม

-196-

- กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์

หน่วยกิต

- 197 ตารางเปรียบเทียบตารางสอนของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
รายวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
ชั้นปีที่ 1 -

สังคมศำสตร์
มนุษยศำสตร์
วิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์
สหศำสตร์
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเรียนรู้ในชีวิตจริง 1
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเรียนรู้ในชีวิตจริง 2
ภำษำอังกฤษสำหรับวิชำชีพแพทย์ 1
ภำษำอังกฤษสำหรับวิชำชีพแพทย์ 2
เคมีสำหรับนิสิตแพทย์
ปฏิบัติกำรเคมีสำหรับนิสติ แพทย์
ฟิสิกส์สำหรับนิสิตแพทย์
แพทย์กับสังคม
เซลล์และชีววิทยำโมเลกุลพื้นฐำน

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
-

สังคมศำสตร์
มนุษยศำสตร์
วิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์

-

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเรียนรู้ในชีวิตจริง 1
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเรียนรู้ในชีวิตจริง 2
ภำษำอังกฤษพื้นฐำนสำหรับวิชำชีพแพทย์ 1
ภำษำอังกฤษพื้นฐำนสำหรับวิชำชีพแพทย์ 2
เคมีทำงกำรแพทย์

-

ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์
แพทย์กับสังคม
เซลล์และชีววิทยำโมเลกุลพื้นฐำน
พื้นฐำนของชีววิทยำเนื้อเยี่อและกำรทำงำนร่ำงกำย
ของมนุษย์
ชีวเคมีทำงกำรแพทย์และโภชนำกำร
ระบำดวิทยำพื้นฐำนและชีวสถิติ
สุขภำพและสิ่งแวดล้อม
มนุษยพันธุศำสตร์และชีววิทยำของกำรเจริญเติบโต
กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์ 1
กำรคิดเชิงวิพำกษ์ เวชจริยศำสตร์และกฎหมำย
ระบบต่อมไร้ท่อ 1
ชีวิตมนุษย์

ชั้นปีที่ 2 - กำรคิดเชิงวิพำกษ์ เวชจริยศำสตร์และกฎหมำย
- ชีววิทยำของเนื้อเยื่อ กำรทำงำนและระบบ
ควบคุมในมนุษย์
- ระบบกล้ำมเนื้อโครงกระดูก 1
- ระบบกล้ำมเนื้อโครงกระดูก 2
- ระบบทำงเดินหำยใจ 1
- ระบบหัวใจหลอดเลือด 1
- ระบบทำงเดินอำหำร 1
- ระบบทำงเดินปัสสำวะ 1
- ระบบเจริญพันธุ์ 1
- ระบบต่อมไร้ท่อ 1
- เมแทบอลิซึมและโภชนำกำร
- คัพภวิทยำและพันธุศำสตร์ทำงกำรแพทย์
- ประสำทศำสตร์
- ชีวิตมนุษย์
- ระบำดวิทยำและชีวสถิติ

-

ระบบกล้ำมเนื้อโครงกระดูก 1
ระบบกล้ำมเนื้อโครงกระดูก 2
ระบบทำงเดินหำยใจ 1
ระบบหัวใจหลอดเลือด 1
ระบบทำงเดินอำหำร 1
ระบบทำงเดินปัสสำวะ 1
ระบบเจริญพันธุ์ 1

- เวชพันธุศำสตร์และคัพภวิทยำคลินิก
- ประสำทศำสตร์

- 198 รายวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
- พยำธิวิทยำพื้นฐำนของโรค

ชั้นปีที่ 3 -

หลักเวชศำสตร์ป้องกัน
หลักภูมคิ ุ้มกันวิทยำ
หลักจุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์
หลักเภสัชวิทยำ
โลหิตวิทยำคลินิกและกำรติดเชื้อทั่วร่ำงกำย
ระบบกล้ำมเนื้อโครงกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ที่เกี่ยวข้อง
ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
ระบบทำงเดินหำยใจ 2
ระบบหัวใจหลอดเลือด 2
ระบบทำงเดินอำหำร 2
ระบบทำงเดินปัสสำวะ 2
ระบบเจริญพันธุ์ 2
ระบบต่อมไร้ท่อ 2
ประสำทศำสตร์คลินิก
ภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิกและกำรติดเชื้อในผู้ป่วย
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
พยำธิสภำพทำงจิต
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ (เลือก)

- พยำธิวิทยำพื้นฐำนของโรค
- หลักภูมิคมุ้ กันวิทยำ
- หลักจุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์
- หลักเภสัชวิทยำ
- โลหิตวิทยำคลินิกและกำรติดเชื้อทั่วร่ำงกำย
- ระบบกล้ำมเนื้อโครงกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่
เกี่ยวข้อง
- ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
- ระบบต่อมไร้ท่อ 2
- กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์ 2

-

ระบบทำงเดินหำยใจ 2
ระบบหัวใจหลอดเลือด 2
ระบบทำงเดินอำหำร 2
ระบบทำงเดินปัสสำวะ 2
ระบบเจริญพันธุ์ 2

- ประสำทศำสตร์คลินิก
- ภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิกและกำรติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง
- พยำธิสภำพทำงจิต
- กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
- กลุ่มวิชำเฉพำะทีส่ ่งเสริมสมรรถนะ
- พื้นฐำนสมรรถนะทำงคลินิก
- กำรศึกษำทั่วไป – สหศำสตร์
- จริยศำสตร์คลินิกและกฎหมำย
- เวชศำสตร์ชุมชน 1
- ภำษำอังกฤษพื้นฐำนสำหรับวิชำชีพแพทย์ 3
- กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์ 3

- 199 รายวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
ชั้นปีที่ 4 -

พื้นฐำนสมรรถนะทำงคลินิก
พื้นฐำนรังสีวิทยำวินิจฉัย
พื้นฐำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ รังสีรกั ษำและมะเร็งวิทยำ
ทฤษฎีนิติเวชศำสตร์
เวชศำสตร์ชุมชน 1
ทฤษฎีอำยุรศำสตร์
ทักษะอำยุรศำสตร์ 1
เวชปฏิบัติอำยุรศำสตร์ 1
ทฤษฎีกุมำรเวชศำสตร์ 1
ทฤษฎีกุมำรเวชศำสตร์ 2
ทักษะกุมำรเวชศำสตร์ 1
เวชปฏิบัติกุมำรเวชศำสตร์ 1
ทฤษฎีศัลยศำสตร์ 1
ทฤษฎีศัลยศำสตร์ 2
ทักษะศัลยศำสตร์ 1
เวชปฏิบัติศลั ยศำสตร์ 1
ทฤษฎีสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ
ทักษะสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 1
เวชปฏิบัติสตู ิศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 1

ชั้นปีที่ 5 -

มูลฐำนกำรวิเครำะห์ทำงเวชศำสตร์
เวชศำสตร์ผู้ป่วยนอกและภำวะฉุกเฉินทำงอำยุรศำสตร์
ทฤษฎีเวชศำสตร์ครอบครัวและเวชศำสตร์ชุมชน
เวชปฏิบัติเวชศำสตร์ครอบครัวและเวชศำสตร์ชุมชน

-

จักษุวิทยำ
โสต ศอ นำสิกวิทยำ
เวชศำสตร์ฟื้นฟู
วิทยำกำรบำดเจ็บและภำวะฉุกเฉินทำงศัลยศำสตร์
ออร์โธปิดิกส์

-

เวชปฏิบัตินิตเิ วชศำสตร์
กำรบริบำลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
ทฤษฎีวิสัญญีวิทยำและกำรบริบำลผู้ป่วยวิกฤติ
เวชปฏิบัติวิสญ
ั ญีวิทยำและกำรบริบำลผู้ป่วยวิกฤติ
จิตเวชศำสตร์และสุขภำพจิต
พื้นฐำนเวชปฏิบัติ

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
- พื้นฐำนรังสีวิทยำวินิจฉัย
- พืน้ ฐำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ รังสีรกั ษำและมะเร็งวิทยำ
-

ทฤษฎีทำงอำยุรศำสตร์
สมรรถนะทำงอำยุรศำสตร์ 1
กำรปฏิบัติงำนทำงอำยุรศำสตร์ 1
ทฤษฎีทำงกุมำรเวชศำสตร์

- สมรรถนะทำงกุมำรเวชศำสตร์ 1
- กำรปฏิบัติงำนทำงกุมำรเวชศำสตร์ 1
- ทฤษฎีทำงศัลยศำสตร์
-

สมรรถนะทำงศัลยศำสตร์ 1
กำรปฏิบัติงำนทำงศัลยศำสตร์ 1
ทฤษฎีทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ
สมรรถนะทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 1
กำรปฏิบัติงำนทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 1
กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์ 4
มูลฐำนกำรวิเครำะห์ทำงเวชศำสตร์
เวชศำสตร์ฉุกเฉิน
เวชศำสตร์ผู้ป่วยนอกและเวชศำสตร์ครอบครัว
ทฤษฎีทำงเวชศำสตร์ชุมชน
กำรปฏิบัติงำนทำงเวชศำสตร์ชุมชน
จักษุวิทยำ
โสต ศอ นำสิกวิทยำ
เวชศำสตร์ฟื้นฟู
วิทยำกำรบำดเจ็บ
ทฤษฎีทำงออร์โธปิดิกส์
สมรรถนะและกำรปฏิบัติงำนทำงออร์โธปิดิกส์ 1
นิติเวชศำสตร์
กำรบริบำลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
วิสัญญีวิทยำและกำรบริบำลผู้ป่วยวิกฤติ

- จิตเวชศำสตร์และสุขภำพจิต
- บทนำเวชปฏิบัติ
- กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์ 5
- กลุ่มวิชำเฉพำะที่ส่งเสริมสมรรถนะ

- 200 รายวิชาที่ศึกษา
หลักสูตรเดิม(พ.ศ. 2555)
ชั้นปีที่ 6 -

ทักษะอำยุรศำสตร์ 2
เวชปฏิบัติอำยุรศำสตร์ 2
ทักษะศัลยศำสตร์ 2
เวชปฏิบัติศลั ยศำสตร์ 2
ทักษะสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 2
เวชปฏิบัติสตู ิศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 2
ทักษะกุมำรเวชศำสตร์ 2
เวชปฏิบัติกุมำรเวชศำสตร์ 2
ทักษะออร์โธปิดิกส์
เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์
เวชปฏิบัติในโรงพยำบำลทั่วไป 1
เวชปฏิบัติในโรงพยำบำลทั่วไป 2

- เวชปฏิบัติในโรงพยำบำลชุมชน
- กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ/วิชำชีพ (เลือก)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
-

สมรรถนะทำงอำยุรศำสตร์ 2
กำรปฏิบัติงำนทำงอำยุรศำสตร์ 2
สมรรถนะทำงศัลยศำสตร์ 2
กำรปฏิบัติงำนทำงศัลยศำสตร์ 2
สมรรถนะทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 2
กำรปฏิบัติงำนทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 2
สมรรถนะทำงกุมำรเวชศำสตร์ 2
กำรปฏิบัติงำนทำงกุมำรเวชศำสตร์ 2
สมรรถนะและกำรปฏิบัติงำนทำงออร์โธปิดิกส์ 2

กำรปฏิบัติงำนทำงอำยุรศำสตร์ 3
กำรปฏิบัติงำนทำงศัลยศำสตร์ 3
กำรปฏิบัติงำนทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 3
กำรปฏิบัติงำนทำงกุมำรเวชศำสตร์ 3
กำรปฏิบัติงำนทำงออร์โธปิดิกส์
กำรปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชน
เวชศำสตร์ฉุกเฉิน 2
กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์ 6
- กลุ่มวิชำเฉพำะที่ส่งเสริมสมรรถนะ
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาแต่ละหมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)

รวม 242 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

5500111
5500112
5500121
5500122

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเรียนรู้ในชีวิตจริง 1
Experiential English I
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเรียนรู้ในชีวิตจริง 2
Experiential English II
ภำษำอังกฤษสำหรับวิชำชีพแพทย์ 1
English for Medical Profession I

3(2-2-5)

ภำษำอังกฤษสำหรับวิชำชีพแพทย์ 2
English for Medical Profession II

3(2-2-5)

* รำยวิชำเปิดใหม่

3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวม 247 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรียนจำกรำยวิชำที่ศูนย์กำรศึกษำทั่วไปกำหนด
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรียนจำกรำยวิชำที่ศูนย์กำรศึกษำทั่วไปกำหนด
1.3 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
เลือกเรียนจำกรำยวิชำที่ศูนย์กำรศึกษำทั่วไปกำหนด
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
เลือกเรียนจำกรำยวิชำที่ศูนย์กำรศึกษำทั่วไปกำหนด

1.5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
5500111

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเรียนรู้ในชีวิตจริง 1
Experiential English I
5500112 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเรียนรู้ในชีวิตจริง 2
Experiential English II
5500123* ภำษำอังกฤษพื้นฐำนสำหรับวิชำชีพแพทย์ 1
Foundation English for Medical Profession I
5500124* ภำษำอังกฤษพื้นฐำนสำหรับวิชำชีพแพทย์ 2
Foundation English for Medical Profession II
5500300* ภำษำอังกฤษพื้นฐำนสำหรับวิชำชีพแพทย์ 3
Foundation English for Medical Profession III

หมำยเหตุ

30 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมคงเดิม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
คงเดิม
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(2-2-5)

หน่วยกิตรวมคงเดิม
คงเดิม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-3-0)

ปรับเนื้อหำรำยวิชำที่จัดสอนโดย
สถำบันภำษำให้สอดคล้องกับกำรเรียน
ตำมหลักสูตรและจัดแยกรำยวิชำเพื่อ
กระจำยชั้นปีที่ศึกษำโดยมีจำนวน
หน่วยกิตคงเดิม

-201-

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรียนจำกรำยวิชำที่สำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่วไปกำหนด
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรียนจำกรำยวิชำที่สำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่วไปกำหนด
1.3 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
เลือกเรียนจำกรำยวิชำที่สำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่วไปกำหนด
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
เลือกเรียนจำกรำยวิชำที่สำนักงำนจัดกำรศึกษำทั่วไปกำหนด

1.5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

- 202 หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
1.6 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุม่ พิเศษ
3000106
3000257
3000281
3000396

แพทย์กับสังคม
Doctor and Society
กำรคิดเชิงวิพำกษ์ เวชจริยศำสตร์และกฎหมำย
Critical Thinking, Medical Ethics and Laws
ชีวิตมนุษย์
Human Life
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
Health Promotion

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2302169 เคมีสำหรับนิสิตแพทย์
Chemistry for Medical Students
2302179 ปฏิบัติกำรเคมีสำหรับนิสิตแพทย์
Chemistry Laboratory for Medical Students

* รำยวิชำเปิดใหม่

6 หน่วยกิต

1.6 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุม่ พิเศษ

2(1-2-3)

3000106

2(1-2-3)

3000257

1(1-0-2)

3000281

1(0-3-0)

3000396

แพทย์กับสังคม
Doctor and Society
กำรคิดเชิงวิพำกษ์ เวชจริยศำสตร์และกฎหมำย
Critical Thinking, Medical Ethics and Laws
ชีวิตมนุษย์
Human Life
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
Health Promotion

206 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์
2.1.1 กลุ่มวิชำกำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์
3000199* กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์ 1
Medical Professional Development I
3000299* กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์ 2
Medical Professional Development II
3000399* กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์ 3
Medical Professional Development III
3000499* กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์ 4
Medical Professional Development IV
3000599* กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์ 5
Medical Professional Development V
3000679* กำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพแพทย์ 6
Medical Professional Development VI
2.1.2 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
72 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3000103* เคมีทำงกำรแพทย์
Medical Chemistry
1(0-3-0)

หมายเหตุ
6 หน่วยกิต
2(1-2-3)

หน่วยกิตรวมคงเดิม
คงเดิม

2(1-2-3)

แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ

1(1-0-2)

คงเดิม

1(0-3-0)

คงเดิม

211 หน่วยกิต

หน่วยกิตเพิ่มขึ้น
185 หน่วยกิต
จัดกลุ่มวิชำใหม่
6 หน่วยกิต
สร้ำงกลุ่มวิชำใหม่
1(0-3-0)
รำยวิ ช ำที่ จั ด ขึ้ น ใหม่ ใ น
หมวดวิชำเฉพำะกลุ่มวิชำ
1(0-3-0)
เฉ พ ำะ ท ำงก ำรแ พ ท ย์
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด รั บ กั บ
1(0-3-0)
กระบวนกำรศึ ก ษำตำม
หลักสูตร
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

77 หน่วยกิต เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชำ
2(2-0-4)

ปรับ เนื้อหำรำยวิชำเดิม ที่
สอนโดยคณะวิทยำศำสตร์
เพื่ อ ให้ เนื้ อ ห ำ มี ค วำ ม
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
และลดจำนวนหน่วยกิต
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2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

- 203 หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์
2.1.2 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ต่อ)
2(2-0-4) 3000105* ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์
Medical Physics

ฟิสิกส์สำหรับนิสิตแพทย์
Physics for Medical Students

3000109

เซลล์และชีววิทยำโมเลกุลพื้นฐำน
Fundamentals of Cell and Molecular Biology
ชีววิทยำของเนื้อเยื่อกำรทำงำนและระบบควบคุมในมนุษย์
Tissue Biology, Human Function and Control System

3(2-3-4)

ระบบกล้ำมเนื้อโครงกระดูก 1
Musculoskeletal System I
ระบบกล้ำมเนื้อโครงกระดูก 2
Musculoskeletal System II
ระบบทำงเดินหำยใจ 1
Respiratory System I
ระบบหัวใจหลอดเลือด 1
Cardiovascular System I
ระบบทำงเดินอำหำร 1
Alimentary System I
ระบบทำงเดินปัสสำวะ 1
Urinary System I
ระบบเจริญพันธุ์ 1
Reproductive System I
ระบบต่อมไร้ท่อ 1
Endocrine System I
เมแทบอลิซึมและโภชนำกำร
Metabolism and Nutrition

3(3-0-6)

3000260
3000262
3000264
3000266
3000268
3000269
3000271
3000273
3000274

* รำยวิชำเปิดใหม่

2(1-2-3)

2(0-4-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
3(2-2-5)

3000109

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชำ
2(2-0-4) ปรับเนื้อหำรำยวิชำเดิมที่สอน
โดยคณะวิท ยำศำสตร์เพื่ อให้
เนื้ อ หำมี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ
หลักสูตรและคงจำนวนหน่วย
กิตเท่ำเดิม
3(2-3-4) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ

3000260

2(1-2-3) ปรับรำยชื่อวิชำและเนื้อหำ
บำงส่วน คงจำนวนหน่วยกิต
เท่ำเดิม
3(3-0-6)
คงเดิม

เซลล์และชีววิทยำโมเลกุลพื้นฐำน
Fundamentals of Cell and Molecular Biology
3000111* พื้นฐำนชีววิทยำเนื้อเยี่อและกำรทำงำนของมนุษย์
Fundamentals of Tissue Biology and Human Function
ระบบกล้ำมเนื้อโครงกระดูก 1
Musculoskeletal System I
3000262 ระบบกล้ำมเนื้อโครงกระดูก 2
Musculoskeletal System II
3000264 ระบบทำงเดินหำยใจ 1
Respiratory System I
3000266 ระบบหัวใจหลอดเลือด 1
Cardiovascular System I
3000268 ระบบทำงเดินอำหำร 1
Alimentary System I
3000269 ระบบทำงเดินปัสสำวะ 1
Urinary System I
3000271 ระบบเจริญพันธุ์ 1
Reproductive System I
3000273 ระบบต่อมไร้ท่อ 1
Endocrine System I
3000113* ชีวเคมีทำงกำรแพทย์และโภชนำกำร
Medical Biochemistry and Nutrition

2(0-4-2)

คงเดิม

2(1-2-3)

คงเดิม

2(1-2-3)

คงเดิม

2(1-2-3)

คงเดิม

1(1-0-2)

คงเดิม

2(1-2-3)

คงเดิม

1(1-0-2) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
3(2-2-5) ปรับรำยชื่อวิชำและเนื้อหำ
บำงส่วน คงจำนวนหน่วยกิต
เท่ำเดิม

-203-

2304110

3000259

หมายเหตุ

- 204 หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ)

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์ (ต่อ)
2.1.2 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ต่อ)
3000119* มนุษยพันธุศำสตร์และชีววิทยำของกำรเจริญเติบโต
Human Genetics and Developmental Biology
3000283* เวชพันธุศำสตร์และคัพภวิทยำคลินิก
Medical Genetics and Clinical Embryology
3000278 ประสำทศำสตร์
Neuroscience
3000117* สุขภำพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment

คัพภวิทยำและพันธุศำสตร์ทำงกำรแพทย์
Embryology and Genetics in Medicine

4(3-2-7)

3000278

ประสำทศำสตร์
Neuroscience
หลักเวชศำสตร์ป้องกัน
Principle of Preventive Medicine

4(3-2-7)

3000362

ระบำดวิทยำและชีวสถิติ
Epidemiology and Biostatistics

2(1-2-3)

3000115* ระบำดวิทยำพื้นฐำนและชีวสถิติ
Basic Epidemiology and Biostatistics

3000364

หลักภูมิคุ้มกันวิทยำ
Principle of Immunology
หลักจุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์
Principle of Medical Microbiology and Parasitology
พยำธิวิทยำพื้นฐำนของโรค
Foundation Pathology of Diseases
หลักเภสัชวิทยำ
Principle of Pharmacology
โลหิตวิทยำคลินิกและกำรติดเชื้อทั่วร่ำงกำย
Clinical Hematology and Systemic Infection
ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
Integumentary System and Related Connective Tissues
ระบบกล้ำมเนื้อโครงกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
Musculoskeletal System and Related Connective Tissues

2(1-2-3)

3000364

2(1-2-3)

3000366

2(1-2-3)

3000369

2(1-2-3)

3000370

2(1-2-3)

3000372

2(1-2-3)

3000373

1(1-0-2)

3000375

3000366
3000369
3000370
3000372
3000373
3000375

* รำยวิชำเปิดใหม่

1(1-0-2)

หลักภูมิคุ้มกันวิทยำ
Principle of Immunology
หลักจุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์
Principle of Medical Microbiology and Parasitology
พยำธิวิทยำพื้นฐำนของโรค
Foundation Pathology of Diseases
หลักเภสัชวิทยำ
Principle of Pharmacology
โลหิตวิทยำคลินิกและกำรติดเชื้อทั่วร่ำงกำย
Clinical Hematology and Systemic
ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
Integumentary System and Related Connective Tissues
ระบบกล้ำมเนื้อโครงกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง
Musculoskeletal System and Related Connective Tissues

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชำ
1(1-0-2) ปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำเดิมและ
จัดแยกเป็น 2 รำยวิชำเพื่อให้
3(2-2-5) ครอบคลุมและเหมำะสม โดย
คงจำนวนหน่วยกิตรวมเท่ำเดิม
4(3-2-7)
คงเดิม
1(1-0-2) ปรับรำยชื่อวิชำและเนื้อหำ
บำงส่วน คงจำนวนหน่วยกิต
เท่ำเดิม
2(1-2-3) ปรับรำยชื่อวิชำและเนื้อหำ
บำงส่วน คงจำนวนหน่วยกิต
เท่ำเดิม
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3)

คงเดิม

2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
1(1-0-2) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
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3000276

3000360

หมายเหตุ

- 205 หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ)
3000376
3000378
3000380
3000381
3000383

3000385
3000386
3000388

* รำยวิชำเปิดใหม่

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
3(2-2-5) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) ย้ำยรำยวิชำมำในกลุ่มวิชำ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1(1-0-2) ย้ำยรำยวิชำมำในกลุ่มวิชำ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1(0-2-1) พัฒนำรำยวิชำใหม่ให้สอดล้อง
กับวัตถุประสงค์หลักสูตร
3(2-2-5) ย้ำยรำยวิชำมำในกลุ่มวิชำ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์และ
แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
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3000384

ระบบทำงเดินหำยใจ 2
Respiratory System II
ระบบหัวใจหลอดเลือด 2
Cardiovascular System II
ระบบทำงเดินอำหำร 2
Alimentary System II
ระบบทำงเดินปัสสำวะ 2
Urinary System II
ระบบเจริญพันธุ์ 2
Reproductive System II
ประสำทศำสตร์คลินิก
Clinical Neuroscience
ระบบต่อมไร้ท่อ 2
Endocrine Systems II
ภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิกและกำรติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
Clinical Immunology and Infections in
Immunocompromised Host
พยำธิสภำพทำงจิต
Psychopathology

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์ (ต่อ)
2.1.2 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ต่อ)
3000376 ระบบทำงเดินหำยใจ 2
Respiratory System II
3000378 ระบบหัวใจหลอดเลือด 2
Cardiovascular System II
3000380 ระบบทำงเดินอำหำร 2
Alimentary System II
3000381 ระบบทำงเดินปัสสำวะ 2
Urinary System II
3000383 ระบบเจริญพันธุ์ 2
Reproductive System II
3000384 ประสำทศำสตร์คลินิก
Clinical Neuroscience
3000385 ระบบต่อมไร้ท่อ 2
Endocrine Systems II
3000386 ภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิกและกำรติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
Clinical Immunology and Infections in
Immunocompromised Host
3000388 พยำธิสภำพทำงจิต
Psychopathology
3000403 พื้นฐำนรังสีวิทยำวินิจฉัย
Foundation of Diagnostic Radiology
3000405 พื้นฐำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ
Foundation of Nuclear Medicine ,Therapeutic Radiology
and Oncology
3000457* จริยศำสตร์คลินิกและกฎหมำย
Clinical Ethics and Law
3000502 มูลฐำนกำรวิเครำะห์ทำงเวชศำสตร์
Evidence-Based Medicine

หมายเหตุ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.3 กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)
3000401

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะทางการแพทย์
120 หน่วยกิต
2.1.3 กลุ่มวิชำกำรฝึกปฏิบตั ิงำนทำงคลินิก

ย้ำยรำยวิชำไปกลุ่มวิชำ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์

3000405

พื้นฐำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ
Foundation of Nuclear Medicine ,Therapeutic
Radiology and Oncology

1(1-0-2)

ย้ำยรำยวิชำไปกลุ่มวิชำ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์

3000406

เวชศำสตร์ชุมชน 1
Community Medicine I
ทฤษฎีนิติเวชศำสตร์
Theoretical Forensic Medicine

1(0-2-1)

3000406

1(1-0-2)

3000547*

ทฤษฎีอำยุรศำสตร์
Theoretical Medicine
ทักษะอำยุรศำสตร์ 1
Skills in Medicine I

4(2-4-6)

3000441*

3(0-6-3)

3000443*

เวชปฏิบัติอำยุรศำสตร์ 1
Clinical Performance in Medicine I
ทฤษฎีกุมำรเวชศำสตร์ 1
Theoretical Pediatrics I

2(0-6-0)

3000445*

4(3-2-7)

3000471*

ทฤษฎีกุมำรเวชศำสตร์ 2
Theoretical Pediatrics II

2(1-2-3)

3000410
3000412
3000413
3000415

* รำยวิชำเปิดใหม่

เวชศำสตร์ชุมชน 1
Community Medicine I
นิติเวชศำสตร์
Forensic Medicine

1(0-2-1)

คงเดิม

2(1-2-3)

ทฤษฎีทำงอำยุรศำสตร์
Theory in Medicine
สมรรถนะทำงอำยุรศำสตร์ 1
Competency in Medicine I

3(1-4-4)

ปรับเนื้อหำโดยนำเนื้อหำจำก
รำยวิชำ 3000407 และ
3000517 มำรวมกันแต่คงจำนวน
หน่วยกิตไว้เท่ำเดิม
ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน มีจำนวนหน่วยกิตลดลง
ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน จำนวนหน่วยกิตคงเดิม

กำรปฏิบัติงำนทำงอำยุรศำสตร์ 1
Performance in Medicine I
ทฤษฎีทำงกุมำรเวชศำสตร์

2(0-6-0)

Theory in Pediatrics

3(0-6-3)

3(1-4-4)

ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน จำนวนหน่วยกิตคงเดิม
ปรับเนื้อหำโดยนำเนื้อหำจำกทั้ง 2
รำยวิชำเดิมมำรวมกันและลด
จำนวนหน่วยกิตลง
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2(1-2-3)

3000408

4(2-4-6)

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชำ
คงเดิม

4(2-4-6)

3000407

พื้นฐำนสมรรถนะทำงคลินิก
Foundation of Clinical Competency

102 หน่วยกิต

พื้นฐำนสมรรถนะทำงคลินิก
Foundation of Clinical Competency
พื้นฐำนรังสีวิทยำวินิจฉัย
Foundation of Diagnostic Radiology

3000403

3000401

หมายเหตุ

- 207 หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.3 กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะทำงกำรแพทย์
2.1.3 กลุ่มวิชำกำรฝึกปฏิบตั ิงำนทำงคลินิก (ต่อ)

หมายเหตุ

3(0-6-3) 3000473* สมรรถนะทำงกุมำรเวชศำสตร์ 1
Competency in Pediatrics I

3000418 เวชปฏิบัติกุมำรเวชศำสตร์ 1
Clinical Performance in Pediatrics I
3000419 ทฤษฎีศัลยศำสตร์ 1
Theoretical Surgery I
3000421 ทฤษฎีศัลยศำสตร์ 2
Theoretical Surgery II
3000422 ทักษะศัลยศำสตร์ 1
Skills in Surgery I
3000424 เวชปฏิบัติศัลยศำสตร์ 1
Clinical Performance in Surgery I
3000426 ทฤษฎีสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ
Theoretical Obstetrics and Gynecology
3000428 ทักษะสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 1
Skills in Obstetrics and Gynecology I
3000430 เวชปฏิบัติสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 1
Clinical Performance in Obstetrics and Gynecology I
3000502 มูลฐำนกำรวิเครำะห์ทำงเวชศำสตร์
Evidence-Based Medicine
3000503 เวชศำสตร์ผู้ป่วยนอกและภำวะฉุกเฉินทำงอำยุรศำสตร์
Ambulatory and Emergency Medicine

2(0-6-0) 3000475* กำรปฏิบัติงำนทำงกุมำรเวชศำสตร์ 1
Performance in Pediatrics I
3(2-2-5) 3000451* ทฤษฎีทำงศัลยศำสตร์
Theory in Surgery
3(2-2-5)

2(0-6-0) ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน คงจำนวนหน่วยกิตเดิม
4(2-4-6) ปรับเนื้อหำโดยนำเนื้อหำจำกทั้ง 2
รำยวิชำเดิมมำรวมกันและลด
จำนวนหน่วยกิตลง

3(0-6-3) 3000453* สมรรถนะทำงศัลยศำสตร์ 1
Competency in Surgery I
2(0-6-0) 3000455* กำรปฏิบัติงำนทำงศัลยศำสตร์ 1
Performance in Surgery I
4(2-4-6) 3000461* ทฤษฎีทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ
Theory in Obstetrics and Gynecology
3(0-6-3) 3000463* สมรรถนะทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 1
Competency in Obstetrics and Gynecology I
2(0-6-0) 3000465* กำรปฏิบัติงำนทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 1
Performance in Obstetrics and Gynecology I
3(2-2-5)

3(0-6-3) ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน คงจำนวนหน่วยกิตเดิม
2(0-6-0) ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน คงจำนวนหน่วยกิตเดิม
3(1-4-4) ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ลดจำนวนหน่วยกิต ลง
3(0-6-3) ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน คงจำนวนหน่วยกิตเดิม
2(0-6-0) ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน คงจำนวนหน่วยกิตเดิม
ย้ำยรำยวิชำไปกลุ่มวิชำ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
2(1-2-3) ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยย้ำยเนื้อหำไปรำยวิชำ
อื่น และลดจำนวนหน่วยกิตลง
1(0-3-0) แยกเนื้อหำจำกรำยวิชำเดิม

4(2-5-5) 3000539* เวชศำสตร์ฉุกเฉิน 1
Emergency Medicine I
3000639* เวชศำสตร์ฉุกเฉิน 2

Emergency Medicine II
* รำยวิชำเปิดใหม่
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3000416 ทักษะกุมำรเวชศำสตร์ 1
Skills in Pediatrics I

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชำ
3(0-6-3) ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน จำนวนหน่วยกิตคงเดิม

- 208 หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.3 กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะทางการแพทย์
2.1.3 กลุ่มวิชำกำรฝึกปฏิบตั ิงำนทำงคลินิก (ต่อ)

4(1-8-3)

3000511 ทฤษฎีวิสัญญีวิทยำและกำรดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
Theoretical Anesthesiology and Critical Care
3000513 เวชปฏิบัติวิสัญญีวิทยำและกำรดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
Clinical Performance in Anesthesiology and
Critical Care
3000515 ออร์โธปิดิกส์
Orthopedics

2(2-0-4)

3000517 เวชปฏิบัตินิติเวชศำสตร์
Clinical Performance in Forensic Medicine
3000519 ทฤษฎีเวชศำสตร์ครอบครัวและเวชศำสตร์ชุมชน
Theoretical Family and Community Medicine

1(0-3-0)
3(2-2-5)

3000541* ทฤษฎีทำงเวชศำสตร์ชุมชน
Theory in Community Medicine

3000521 เวชปฏิบัติเวชศำสตร์ครอบครัวและเวชศำสตร์ชุมชน
Clinical Performance in Family and Community
Medicine

3(0-9-0)

3000543* กำรปฏิบัติงำนทำงเวชศำสตร์ชุมชน
Performance in Community Medicine

3000523 จักษุวิทยำ
Ophthalmology
3000525 โสต ศอ นำสิกวิทยำ
Otolaryngology
3000527 เวชศำสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation Medicine

2(1-2-3)

* รำยวิชำเปิดใหม่

4(2-4-6)
4(1-8-3)

3000505

กำรบริบำลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
Chronic and Palliative Care
3000507 จิตเวชศำสตร์และสุขภำพจิต
Psychiatry and Mental Health
3000537* วิทยำกำรบำดเจ็บ
Traumatology
3000535* วิสัญญีวิทยำและกำรบริบำลผู้ป่วยวิกฤติ
Anesthesiology and Critical Care

2(0-6-0)
2(1-2-3)

2(1-2-3)
2(1-2-3)

3000531* ทฤษฎีทำงออร์โธปิดิกส์
Theory in Orthopedics
3000533* สมรรถนะและกำรปฏิบัติงำนทำงออร์โธปิดิกส์ 1
Competency and Performance in Orthopedics I

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชำ
4(1-8-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
4(2-4-6) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยย้ำยเนื้อหำไปรำยวิชำอื่น
และลดจำนวนหน่วยกิตลง
4(2-6-4) ปรับเนื้อหำโดยนำเนื้อหำจำกทั้ง 2
รำยวิชำเดิมมำรวมกันและคงจำนวน
หน่วยกิตเท่ำเดิม
2(1-2-3) ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยเพิ่มเนื้อหำจำกวิชำอื่น
2(0-5-1) และเพิ่มจำนวนหน่วยกิต
ยกเลิกและย้ำยไปรวมกับรำยวิชำอื่น

3000545* เวชศำสตร์ผู้ป่วยนอกและเวชศำสตร์ครอบครัว
Ambulatory and Family Medicine
3000523 จักษุวิทยำ
Ophthalmology
3000525 โสต ศอ นำสิกวิทยำ
Otolaryngology
3000527 เวชศำสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation Medicine

2(1-2-3) ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยย้ำยเนื้อหำไปรำยวิชำอื่น
และลดจำนวนหน่วยกิตลง
2(0-6-0) ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยย้ำยเนื้อหำไปรำยวิชำอื่น
และลดจำนวนหน่วยกิตลง
4(2-5-5) ปรับเนื้อหำและแยกออกจำกรำยวิชำ
เดิม
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
2(1-2-3) แก้ไขรำยละเอียดรำยวิชำ
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3000505 กำรบริบำลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
Chronic and Palliative Care
3000507 จิตเวชศำสตร์และสุขภำพจิต
Psychiatry and Mental Health
3000509 วิทยำกำรบำดเจ็บและภำวะฉุกเฉินทำงศัลยศำสตร์
Traumatology and Surgical Emergency

หมายเหตุ

- 209 หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะทางการแพทย์
2.1.3 กลุ่มวิชำกำรฝึกปฏิบตั ิงำนทำงคลินิก(ต่อ)

2.3 กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)
3000529

หมายเหตุ

2(1-2-3)

3000686

เวชปฏิบัติอำยุรศำสตร์ 2
Clinical Performance in Medicine II

4(0-12-0) 3000645* กำรปฏิบัติงำนทำงอำยุรศำสตร์ 2
Performance in Medicine II

2(0-6-0)

3000687

ทักษะศัลยศำสตร์ 2
Skills in Surgery II

3(0-6-3)

3000653* สมรรถนะทำงศัลยศำสตร์ 2
Competency in Surgery II

2(0-4-2)

3000688

เวชปฏิบัติศัลยศำสตร์ 2
Clinical Performance in Surgery II

2(0-6-0)

3000655* กำรปฏิบัติงำนทำงศัลยศำสตร์ 2
Performance in Surgery II

2(0-6-0)

3000689

ทักษะออร์โธปิดิกส์
Skills in Orthopedics

2(0-4-2)

3000633* สมรรถนะและกำรปฏิบัติงำนทำงออร์โธปิดิกส์ 2
Competency and Performance in Orthopedics 2

1(0-3-0)

3000690

เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์
Clinical Performance in Orthopedics
ทักษะสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 2
Skills in Obstetrics and Gynecology II

1(0-3-0)
2(0-4-2)

3000663* สมรรถนะทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 2
Competency in Obstetrics and Gynecology II

2(0-4-2)

เวชปฏิบัติสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 2
Clinical Performance in Obstetrics and Gynecology II

2(0-6-0)

3000665* กำรปฏิบัติงำนทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 2
Performance in Obstetrics and Gynecology II

1(0-3-0)

3000685

3000691
3000692

* รำยวิชำเปิดใหม่

4(0-8-4)

3000591* บทนำเวชปฏิบัติ
Introduction to Clinical Clerkship
3000643* สมรรถนะทำงอำยุรศำสตร์ 2
Competency in Medicine II

2(1-2-3)
2(0-4-2)

ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน มีจำนวนหน่วย
กิตคงเดิม
ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน มีจำนวนหน่วย
กิตคงลดลง
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พื้นฐำนเวชปฏิบัติ
Foundation of Clinical Clerkship
ทักษะอำยุรศำสตร์ 2
Skills in Medicine II

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชำ
ปรับเนื้อหำให้เหมำะสมโดยมี
หน่วยกิตคงเดิม
ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน มีจำนวนหน่วย
กิตลดลง
ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน มีจำนวนหน่วย
กิตลดลง
ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน มีจำนวนหน่วย
กิตลดลง
ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน มีจำนวนหน่วย
กิตคงเดิม
ปรับเนื้อหำโดยนำเนื้อหำจำก
ทั้ง 2 รำยวิชำเดิมมำรวมกัน
แต่คงจำนวนหน่วยกิตไว้เท่ำ
เดิม

- 210 หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

2. หมวดวิชาเฉพาะ

หมายเหตุ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะทางการแพทย์
2.1.3 กลุ่มวิชำกำรฝึกปฏิบตั ิงำนทำงคลินิก

2.3 กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)
3000693

ทักษะกุมำรเวชศำสตร์ 2
Skills in Pediatrics II

2(0-4-2)

3000673* สมรรถนะทำงกุมำรเวชศำสตร์ 2
Competency in Pediatrics II

2(0-4-2)

3000694

เวชปฏิบัติกุมำรเวชศำสตร์ 2
Clinical Performance in Pediatrics II

2(0-6-0)

3000675* กำรปฏิบัติงำนทำงกุมำรเวชศำสตร์ 2
Performance in Pediatrics II

1(0-3-0)

3000697

เวชปฏิบัติในโรงพยำบำลทั่วไป 1
Clinical Performance in General Hospital I
เวชปฏิบัติในโรงพยำบำลทั่วไป 2
Clinical Performance in General Hospital II

3(0-9-0)

3000647* กำรปฏิบัติงำนทำงอำยุรศำสตร์ 3
Performance in Medicine III
3000657* กำรปฏิบัติงำนทำงศัลยศำสตร์ 3
Performance in Surgery III

2(0-6-0)

3000667* กำรปฏิบัติงำนทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 3
Performance in Obstetrics and Gynecology III

2(0-6-0)

ปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และแบ่งรำยวิชำใหม่

3000677* กำรปฏิบัติงำนทำงกุมำรเวชศำสตร์ 3
Performance in Pediatrics III

2(0-6-0)

ปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และแบ่งรำยวิชำใหม่

3000637* กำรปฏิบัติงำนทำงออร์โธปิดิกส์
Performance in Orthopedics

1(0-3-0)

ปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และแบ่งรำยวิชำใหม่

1(0-3-0)

3000625* กำรปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชน
Performance in Community Hospital

1(0-3-0)

4 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน

3000698

3000699

เวชปฏิบัติในโรงพยำบำลชุมชน
Clinical Performance in Community Hospital

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ(เลือก)
2.4 กลุ่มวิชาชีพ(เลือก)
3. กลุ่มวิชาเลือกเสรี
นิสิตสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
* รำยวิชำเปิดใหม่

3(0-9-0)

6 หน่วยกิต 3. กลุม่ วิชาเลือกเสรี
นิสิตสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

2(0-6-0)
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เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชำ
ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน มีจำนวนหน่วย
กิตคงเดิม
ปรับเนื้อหำและวิธีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน มีจำนวนหน่วย
กิตคงลดลง
ปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และแบ่งรำยวิชำใหม่
ปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และแบ่งรำยวิชำใหม่

ปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และคงจำนวนหน่วยกิต
26 หน่วยกิต เพิ่มจำนวนหน่วยกิตเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
6 หน่วยกิต
คงเดิม
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ตารางแสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*
O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11

O12

กำรดูแลรักษำผู้ป่วย
(Patient Management)

หัตถกำร
(Procedures)

กำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพ
(Professional
Communication)

กำรบริบำลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)

เวชจริยศำสตร์
และกฎหมำยวิชำชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws

กำรคิดเชิงวิพำกษ์
(Critical Thinking)

ควำมรู้วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
พื้นฐำนและวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)

บทบำทแพทย์และควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and Social
Responsibility)

กำรพัฒนำตนเองเชิงวิชำชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

ภำวะผู้นำ
และกำรทำงำนร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)
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1. มีความรู้
1.1รู้รอบ
1.2รู้ลึก
2. มีคุณธรรม
2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 มีจรรยำบรรณ
3. คิดเป็น
3.1 สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
3.2 สำมำรถคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์
3.3 มีทักษะในกำรคิดแก้ปญ
ั หำ
4. ทาเป็น
4.1 มีทักษะทำงวิชำชีพ
4.2 มีทักษะทำงกำรสื่อสำร
4.3 มีทักษะทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4.4 มีทักษะทำงคณิตศำสตร์และสถิติ
4.5 มีทักษะกำรบริหำรจัดกำร
5. ใฝ่รู้
5.1 ใฝ่รู้
5.2 รู้จักวิธีกำรเรียนรู้

O2
กำรสืบค้นทำงห้องปฏิบัติกำร
(Patient Investigation)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

O1
กำรวินิจฉัยทำงคลินิก
(Clinical Diagnosis)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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6.
7.
8.
9.

มีภาวะผู้นา
มีสุขภาวะ
มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
ดารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11

O12

กำรสืบค้นทำงห้องปฏิบัติกำร
(Patient Investigation)

กำรดูแลรักษำผู้ป่วย
(Patient Management)

หัตถกำร
(Procedures)

กำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพ
(Professional
Communication)

กำรบริบำลแบบองค์รวม
(Holistic Approach)

เวชจริยศำสตร์
และกฎหมำยวิชำชีพ
(Medical Ethics &
Professional Laws

กำรคิดเชิงวิพำกษ์
(Critical Thinking)

ควำมรู้วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
พื้นฐำนและวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์คลินกิ
(Basic & Clinical Sciences)

บทบำทแพทย์และควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
(Roles of Doctor and Social
Responsibility)

กำรพัฒนำตนเองเชิงวิชำชีพ
และเชิงปัจเจกบุคคล
(Professional and Personal
Development)

ภำวะผู้นำ
และกำรทำงำนร่วมกับผู้อนื่
(Leadership & Teamwork)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

O1
กำรวินิจฉัยทำงคลินิก
(Clinical Diagnosis)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต






 รู้รอบ เทียบเท่ำ ควำมรู้วิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนและวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก (Basic & Clinical Sciences) (O9)และ/หรือกำรพัฒนำตนเองเชิงวิชำชีพและ
เชิงปัจเจกบุคคล (Professional and Personal Development) (O11)
 รู้ลึก เทียบเท่ำเวชจริยศำสตร์และกฎหมำยวิชำชีพ (Medical Ethics & Professional Laws (O7) และ/หรือควำมรู้วิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำนและวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์คลินิก (Basic & Clinical Sciences) (O9)
 มีคุณธรรมและ/หรือมีจรรยำบรรณ เทียบเท่ำ เวชจริยศำสตร์และกฎหมำยวิชำชีพ (Medical Ethics & Professional Laws) (O7) และ/หรือบทบำทแพทย์และควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (Roles of Doctor and Social Responsibility) (O10)
 ใฝ่รู้ เทียบเท่ำกำรพัฒนำตนเองเชิงวิชำชีพและเชิงปัจเจกบุคคล (Professional and Personal Development) (O11)
 รู้จกั วิธีกำรเรียนรู้ เทียบเท่ำกำรพัฒนำตนเองเชิงวิชำชีพและเชิงปัจเจกบุคคล (Professional and Personal Development) (O11) และ/หรือภำวะผู้นำ
และกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Leadership & Teamwork) (O12)
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*มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตเทียบเคียงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
กำหนดให้มีในทุกรำยวิชำ
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แผนภูมิแสดงการปฏิบัตงิ านของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6
ชั้นปีที่ 4

Medicine
(10 wk)

Pediatrics
(10 wk)
Radiology

(2 wk)

Obstetrics
& Gynecology
(10 wk)

Surgery
(12 wk)

Nuclear Medicine, Therapeutic Radiology & Oncology 1 week
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ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

General Practice
(16 wk)

SSCs
(4 wk)

ER Ortho

ObGyn

Ped

(4 wk)

(4 wk)

SSCs
(8 wk)

(2 wk)

(2 wk)

Medicine Surgery
(6 wk)

(6 wk)
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ภาคผนวก ค
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

- 216 คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
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- 218 รายชื่อผู้วิพากษ์หลักสูตร (ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์หลักสูตร)
1. รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงนันทนำ ศิริทรัพย์
2. รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ชัยพฤกษ์ กุสุมำพรรณโญ

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก

- 219 ภาคผนวก ง

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
คุณวุฒิ
วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำรแพทย์)
แพทยศำสตรบัณฑิต
ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก(กุมำรเวชศำสตร์)
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมชำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม(กุมำรเวชศำสตร์)
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมชำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
(กุมำรเวชศำสตร์โรคระบบกำรหำยใจ)
หนังสืออนุมัติแสดงควำมรูค้ วำมชำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
(เวชบำบัดวิกฤต)
Certificate (Pediatric Thoracic Medicine)

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
แพทยสภำ
แพทยสภำ

พ.ศ.2525
พ.ศ.2527
พ.ศ.2531
พ.ศ.2533
พ.ศ.2535

แพทยสภำ

พ.ศ.2541

University of Melbourne

พ.ศ. 2540

ผลงานวิชาการของ
งานวิจัย
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10. ศั ก นั น มะโนทั ย . Biochemical and Ultrasound Markers for First Trimester DS Screening.ใน:
ศักนัน มะโนทัย, บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ , บรรณำธิกำร. First Trimester Down Syndrome Screening.
พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: คอนเซ็พท์ เมดิคัส จำกัด; 2554.หน้ำ 17-24
11. ศักนัน มะโนทัย. Principle of Down Syndrome Screening. ใน: ศักนัน มะโนทัย, บุญชัย เอื้อไพโรจน์
กิจ, บรรณำธิกำร. First Trimester Down Syndrome Screening. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: คอนเซ็พท์
เมดิคัส จำกัด; 2554.หน้ำ 11-16
บทความวิชาการ
- ไม่มี ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
- ไม่มี ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
- ไม่มี -

- 226 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ กลชาญวิทย์
คุณวุฒิ
แพทยศำสตรบัณฑิต
ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก(อำยุรศำสตร์)
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (อำยุรศำสตร์)
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมชำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม(อำยุรศำสตร์)
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมชำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
(อำยุรศำสตร์โรคระบบทำงเดินอำหำร)
Certificate (Gastrointestinal Motility Fellowship)
Certificate (Researsh Fellowship)

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
แพทยสภำ
แพทยสภำ

พ.ศ.2532
พ.ศ.2537
พ.ศ.2541
พ.ศ.2538
พ.ศ.2540

Temple University
University of Michigan

พ.ศ.2543
พ.ศ.2545

ผลงานวิชาการของ
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ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๖
-----------------------------------------------------โดยที่สมควรปรับปรุงให้การศึกษาชั้นปริญญาตรีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) (๕) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ ๗๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยระบบการศึกษาสาหรับขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๐ ระเบียบ
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย ว่ าด้ ว ยระบบการศึ ก ษาส าหรั บ ขั้ น ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ และระเบี ย บจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบของนิสิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยข้อปฏิบัติของนิสิตใน
การสอบ พ.ศ.๒๕๒๕ ประกาศจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเรื่องข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ควบคุมการสอบ พ.ศ.๒๕๒๕ และประกาศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติหรือแนวปฏิบัติอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือที่ขัดหรือแย้งต่อ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔. ระบบการศึกษา
๔.๑ ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา (semester) คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษา
ปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน (summer session) ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึก ษาประมาณ ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษา
๔.๒ เวลาการศึกษา ๑ ปีการศึกษา หมายถึง ๒ ภาคการศึกษา หรือ ๒ ภาคการศึกษากับ ๑ ภาคฤดูร้อนแล้วแต่
กรณี
๔.๓ หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา
การกาหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังนี้
๔.๓.๑ การบรรยาย หรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาหรือ
ประมาณ ๑๕ ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
๔.๓.๒ การปฏิบัติการหรือการทดลองหรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏิบัติ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษา หรือระหว่าง ๓๐ ถึง ๔๕ ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
๔.๓.๓ การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ที่ใช้เวลาฝึก ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด
ภาคการศึกษา หรือระหว่าง ๔๕ ถึง ๙๐ ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
๔.๔ หน่วยกิตเรียน หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
๔.๕ หน่วยกิตคานวณรายภาค หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นิสิตได้รับ A B+ B C+ C D+ D
และ F ในภาคนั้น
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๔.๖ หน่วยกิตคานวณสะสม หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาทุกครั้งที่นิสิตได้รับ A B+ B C+ C

๔.๗ หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นิสิตได้รับ A B+ B C+ C D+ D และ S ในกรณีที่
นิสิตสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว ให้นับจานวนหน่วยกิตสอบ
ได้ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
๔.๘ สภาพนิสิตมี ๒ ประเภท คือ สภาพปกติ และสภาพวิทยาทัณฑ์
๔.๘.๑ นิสิตสภาพปกติ ได้แก่
๔.๘.๑.๑ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือ
๔.๘.๑.๒ นิสิตที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๔.๘.๒ นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๕๐ ถึง ๑.๙๙
ข้อ ๕. การลงทะเบียนเรียน
๕.๑ กาหนดการลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียน แยกได้ ๒ ประเภท คือ การลงทะเบียนเรียนปกติและการลงทะเบียนเรียนสาย
๕.๑.๑ การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระทาได้ก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละภาคการศึกษา
๕.๑.๒ การลงทะเบียนเรียนสาย จะกระทาได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษานั้น หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
กาหนดวัน -เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนทั้ง ๒ ประเภท ให้เป็นไปตามที่สานักงานการทะเบียน
กาหนด
๕.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตเรียน ส่วนในภาคฤดูร้อนจะ
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๗ หน่วยกิตเรียน
๕.๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา นอกจากที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของตนและนิสิตไม่ขอรับผลการประเมินเป็น
ลาดับขั้น ให้กระทาได้ภายในกาหนดเวลาของการเพิ่มรายวิชาตามข้อ ๖.๑ โดยการยื่นคาร้องต่อสานักงานการทะเบียน พร้อมทั้งได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตเรียนทั้งหมดจะต้องไม่เกินจานวนที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๕.๒
๕.๔ การลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟังการบรรยาย ให้ปฏิบัติตามข้อ ๕.๓
๕.๕ การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไปตามข้อกาหนดในหลักสูตร
ข้อ ๖. การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
๖.๑ การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทาได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
๖.๒ การขอลดรายวิชา จะกระทาได้ภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาค
ฤดูร้อน และรายวิชาที่ขอลดนี้จะไม่บันทึกลงในใบประมวลผลการศึกษา
๖.๓ การขอถอนรายวิชา จะกระทาได้หลังจาก ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษา หรือหลังจาก ๒ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน แต่ไม่เกิน ๔ สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน และรายวิชาที่ขอถอนนี้จะ
บันทึกในใบประมวลผลการศึกษา
๖.๔ การขอเพิ่ม และขอลดรายวิชา จะกระทาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนการขอถอน
รายวิชาจะกระทาได้เมื่อได้รบั อนุมัติจากคณบดี โดยได้รับความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นมาประกอบการ
พิจารณา
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ข้อ ๗. เวลาเรียน
นิสิตจะเข้าสอบในรายวิชาใดต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณี
ที่นิสิตมีเวลาเรียนต่ากว่านี้ อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๘. สัญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษา
๘.๑ การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาจะกระทาได้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหมายและแต้ม
ประจาดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์ ความหมาย
แต้มประจา
A
ผลการประเมินขั้นดีเลิศ
(Excellent)
๔.๐
+
B
ผลการประเมินขั้นดีมาก
(Very Good)
๓.๕
B
ผลการประเมินขั้นดี
(Good)
๓.๐
+
C
ผลการประเมินขั้นดีพอใช้
(Fairly Good)
๒.๕
C
ผลการประเมินขั้นพอใช้
(Fair)
๒.๐
+
D
ผลการประเมินขั้นค่อนข้างอ่อน
(Poor)
๑.๕
D
ผลการประเมินขั้นอ่อน
(Very Poor)
๑.๐
F
ผลการประเมินขั้นตก
(Fail)
๐.๐
I
การวัดผลไม่สมบูรณ์
(Incomplete)
M
นิสิตขาดสอบ
(Missing)
P
การสอนยังไม่สิ้นสุด
(In progress)
S
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ
(Satisfactory)
U
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ
(Unsatisfactory)
V
ร่วมฟังการบรรยาย
(Visitor)
W
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ
(Withdrawn)
X
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน
(No report)
๘.๒ การให้สญ
ั ลักษณ์
๘.๒.๑ การให้ A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๘.๒.๑.๑ ในรายวิชาที่นิสติ เข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินผลได้เป็นลาดับขั้น
๘.๒.๑.๒ เปลีย่ นจาก I และส่งผลให้สานักงานการทะเบียนก่อนจะสิน้ สุด ๒ สัปดาห์แรกของ
ภาคถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ กรณีตามข้อ ๘.๒.๓.๑ และข้อ ๘.๒.๓.๒ อาจได้รับการพิจารณาให้ผลการศึกษาไม่เกิน
สัญลักษณ์ C ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
๘.๒.๑.๓ เปลีย่ นจาก M P หรือ X
๘.๒.๒ การให้ F นอกเหนือจากข้อ ๘.๒.๑ แล้ว จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๘.๒.๒.๑ ในรายวิชาที่นิสติ ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๗
๘.๒.๒.๒ เมื่อนิสิตกระทาผิดและได้รับการตัดสินให้ได้ F ตามข้อ ๑๕
๘.๒.๒.๓ เปลีย่ นจาก I หลังจาก ๒ สัปดาห์แรกของภาคถัดไปที่นสิ ติ ผู้นั้นลงทะเบียนเรียน
๘.๒.๒.๔ เปลีย่ นจาก M หลังจาก ๒ สัปดาห์แรกของภาคถัดไป
๘.๒.๓ การให้ I จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้

- 354 ๘.๒.๓.๑ นิสิตป่วยก่อนสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ โดย
ดาเนินการถูกต้องตามข้อ ๑๓ และคณบดีพิจารณาประกอบกับความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู้ อนรายวิชานั้นเห็นว่าสมควรอนุมัติ
เพราะการศึกษาของนิสิตผู้นั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กน้อย
๘.๒.๓.๒ นิสิตป่วยระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
โดยดาเนินการถูกต้องตามข้อ ๑๓ และได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
๘.๒.๓.๓ นิสิตขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย และคณะกรรมการบริหารคณะที่นิสติ สังกัดอนุมัติตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
๘.๒.๓.๔ นิสิตทางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผสู้ อนเห็น
สมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา (ถ้ามี) และแจ้งให้สานักงานการทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมกับผลการศึกษาของนิสติ อื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
๘.๒.๔ การให้ M จะกระทาได้ในรายวิชาที่นิสิตขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานทีส่ มบูรณ์ใน
การขาดสอบได้
๘.๒.๕ การให้ P จะกระทาได้เมือ่ สิ้นภาคการศึกษาแรกที่นสิ ิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีการสอน
และหรือทางานต่อเนื่องกันไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา
๘.๒.๖ การให้ S จะกระทาได้เมือ่ ผลการประเมินเป็นที่พอใจในรายวิชาต่อไปนี้
๘.๒.๖.๑ ในรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ว่ามีการประเมินผลอย่างไม่เป็นลาดับขั้น
๘.๒.๖.๒ ในรายวิชาที่นิสติ ลงทะเบียนเรียนตามข้อ ๕.๓
๘.๒.๗ การให้ U จะกระทาได้ในรายวิชาที่กาหนดไว้ในข้อ ๘.๒.๖ แต่ผลการประเมินในรายวิชานั้นๆ ไม่
เป็นที่พอใจ
๘.๒.๘ การให้ V จะกระทาได้ในรายวิชาที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟังการบรรยาย
ตามข้อ ๕.๔ โดยมีเวลาเรียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด และอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ
๘.๒.๙ การให้ W จะกระทาได้หลังจาก ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา หรือหลังจาก ๒ สัปดาห์แรก
ของภาคฤดูร้อนในกรณีต่อไปนี้
๘.๒.๙.๑ ในรายวิชาที่นิสติ ได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ ๖.๓
๘.๒.๙.๒ นิสิตป่วยก่อนสอบและไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ โดยดาเนิน
การถูกต้องตามข้อ ๑๓ และคณบดีพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผสู้ อนเห็นว่าการศึกษาของนิสิตผู้นั้นขาดเนื้อหาส่วนที่สาคัญสมควรให้ถอน
รายวิชานั้น
๘.๒.๙.๓ นิสิตลาพักการศึกษา เนือ่ งจากเหตุผลตามข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒
๘.๒.๙.๔ นิสิตถูกสั่งพักการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอืน่ ที่มิใช่กรณีตามข้อ ๑๕
๘.๒.๙.๕ คณบดีอนุมัติให้เปลี่ยนจาก I ที่ได้ตามข้อ ๘.๒.๓.๑ หรือข้อ ๘.๒.๓.๒ หรือข้อ
๘.๒.๓.๓ เนื่องจากการป่วยหรือเหตุสุดวิสัยนั้นยังไม่สิ้นสุด
๘.๒.๙.๖ ในรายวิชาที่นิสติ ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมฟังการบรรยายตามข้อ
๕.๔ และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หรืออาจารย์ผสู้ อนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ
๘.๒.๙.๗ ในรายวิชาที่นิสติ กระทาผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
๘.๒.๑๐ การให้ X จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่สานักงานการทะเบียนยังไม่ได้รับรายงานผลการ
ประเมินการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกาหนด
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๙.๑ การประเมินผลการศึกษาให้กระทาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
๙.๒ การคานวณแต้มเฉลี่ย
แต้มเฉลี่ยมี ๒ ประเภท ซึ่งคานวณได้ดังต่อไปนี้
๙.๒.๑ แต้มเฉลีย่ รายภาค ให้คานวณจากผลการศึกษาของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวม
ของผลคูณของหน่วยกิตคานวณกับแต้มประจาสัญลักษณ์ที่นิสติ ได้รบั ในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจานวนหน่วย
กิตคานวณรายภาค
๙.๒.๒ แต้มเฉลีย่ สะสม ให้คานวณจากผลการศึกษาของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคที่กาลังคิด
คานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคานวณกับแต้มประจาสัญลักษณ์ที่นสิ ิตได้รบั ในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วย
ผลรวมของจานวนหน่วยกิตคานวณสะสม
ข้อ ๑๐. การลงทะเบียนเรียนซ้า
๑๐.๑ นิสติ ที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีกจนกว่าจะได้รับ A B+
B C+ C D+ D หรือ S
๑๐.๒ นิสิตที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีกหรือเลือกเรียนรายวิชาอื่น
แทนก็ได้
๑๐.๓ นอกจากที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้รับ D+ หรือ
D อีกก็ได้ การลงทะเบียนเรียนตามข้อนี้เรียกว่าการเรียนเน้น
ข้อ ๑๑. การจาแนกสภาพนิสิต
๑๑.๑ การจาแนกสภาพนิสิตจะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่มีการประเมินผลการศึกษาหรือเมื่อสิ้นภาคฤดูร้อน
สุดท้ายสาหรับนิสิตที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับปริญญา เว้นแต่นสิ ิตที่เข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษา
แรก ให้จาแนกสภาพนิสิตเมื่อสิ้นภาคการศึกษาทีส่ องนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
๑๑.๒ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้นาไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตผู้นั้นลงทะเบียนเรียน
และมีหน่วยกิตคานวณเพื่อจาแนกสภาพนิสติ
๑๑.๓ การจาแนกสภาพนิสิต ให้พจิ ารณาว่าเป็นนิสติ สภาพปกติหรือนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ตามข้อ ๔.๘
ข้อ ๑๒. ฐานะชัน้ ปีของนิสิต
ให้เทียบฐานะชั้นปีของนิสิตจากจานวนหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น
ข้อ ๑๓. การลาป่วย
๑๓.๑ การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑๓.๑.๑ การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นิสิตป่วยก่อนที่การเรียนในภาคนั้นจะสิ้นสุดลงและยังป่วยอยู่
จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งทาให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
๑๓.๑.๒ การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นิสิตได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่
สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
๑๓.๒ การลาป่วยตามข้อ ๑๓.๑ นั้น นิสิตต้องยื่นคาร้องต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติภายในหนึ่งสัปดาห์นบั จากวันที่
นิสิตเริ่มป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสานักบริหารกิจการนิสติ ของ
มหาวิทยาลัย หรือใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

- 356 ข้อ ๑๔. การลาพักการศึกษา
๑๔.๑ ภายในวันสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาและยังไม่ถึงกาหนดสอบ
ของรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน นิสิตอาจยื่นคาร้องต่อคณบดีเพือ่ ขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๔.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๑๔.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของนิสติ
๑๔.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๒๐ วัน ตามคาสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรอง
แพทย์ที่ถูกต้องตามข้อ ๑๓.๒
๑๔.๑.๔ มีความจาเป็นส่วนตัวโดยนิสิตผู้นั้นได้ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑
ภาคการศึกษา
๑๔.๒ เมื่อนิสิตมีเหตุสุดวิสัย จาต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการ
บริหารคณะที่นสิ ิตสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๔.๓ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๔.๑ และข้อ ๑๔.๒ ให้อนุมัติครัง้ ละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมี
ความจาเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องใหม่
๑๔.๔ ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย เว้นแต่
นิสิตที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๔.๑.๑
๑๔.๕ ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นิสิตจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เว้นแต่ภาคการศึกษาที่นิสติ ได้ชาระค่าเล่าเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต
๑๔.๖ เมื่อนิสิตได้กลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสภาพนิสิตเหมือนก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ ๑๕. การดาเนินการกรณีนิสติ กระทาผิดเกี่ยวกับการศึกษา
๑๕.๑ กรณีที่นิสติ กระทาผิด หรือร่วมกระทาผิดในการสอบประจาภาค การสอบกลางภาค หรือ การสอบระหว่าง
ภาค ที่คณะหรืออาจารย์ผสู้ อนจัดขึ้นเพื่อวัดผลการศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารคณะที่นิสิตสังกัดอยูเ่ ป็นผู้พิจารณาดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
๑๕.๑.๑ ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระทาทุจริต ส่วนรายวิชาอื่นที่นิสิตผูน้ ั้น
ลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบ ก็ให้ดาเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง และให้พิจารณา
พักการศึกษาไม่ต่ากว่า ๑ ภาคการศึกษาหรืออาจให้พ้นสถานภาพการเป็นนิสติ และอาจพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต ถ้ายังไม่พ้นสถานภาพการเป็นนิสติ ทั้งนี้ ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทา
๑๕.๑.๒ ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นที่ระบุไว้ในระเบียบ ประกาศ ข้อปฏิบัติ หรือคาสั่งเกี่ยวกับการสอบ ให้
ดาเนินการตามควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับต่าสุดของความผิดประเภททุจริตตามข้อ ๑๕.๑.๑
๑๕.๒ กรณีที่นิสติ กระทาผิดหรือร่วมกระทาผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารคณะที่นิสิต
สังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณาดาเนินการตามควรแก่ความผิดนั้น โดยให้นาข้อ ๑๕.๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๑๕.๓ กรณีที่คณะที่นิสติ สังกัดอยูม่ ิใช่เจ้าของรายวิชาที่นิสิตกระทาผิด การดาเนินการตามข้อ ๑๕.๑ และข้อ ๑๕.๒
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๕.๔ ให้คณบดีคณะที่นิสติ สังกัดอยู่ออกคาสั่งตามมติของคณะกรรมการบริหารคณะผู้มีอานาจพิจารณาตามข้อ
๑๕.๑ ข้อ ๑๕.๒ หรือข้อ ๑๕.๓ แล้วแต่กรณี และแจ้งสานักงานการทะเบียนเพื่อดาเนินการตามคาสั่งนั้น
๑๕.๕ การพักการศึกษาของนิสิตตามคาสั่ง ให้เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปจากภาคที่กระทาผิดนั้น โดยให้มรี ะยะ
เวลาการสั่งพักการศึกษาต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย

- 357 ในกรณีที่นิสติ กระทาผิดในภาคการศึกษาที่นิสิตศึกษาครบตามหลักสูตรและถูกสั่งพักการศึกษา มิให้คณะกรรมการ
บริหารคณะที่นสิ ิตสังกัดอยู่เสนอชื่อนิสิตผู้นั้นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาตามข้อ ๑๘ จนกว่าจะพ้นกาหนดระยะเวลาที่ถูก
สั่งพักการศึกษาแล้ว
๑๕.๖ นิสิตที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต
ข้อ ๑๖. การพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต
นิสิตจะพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตในกรณีดังต่อไปนี้
๑๖.๑ เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รบั ปริญญาตามข้อ ๑๗
๑๖.๒ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก
๑๖.๓ เมื่อพ้นกาหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่มาลงทะเบียนเรียน หรือไม่ได้มารักษา
สถานภาพการเป็นนิสติ
นิสิตที่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิตตามข้อ ๑๖.๓ ภายในภาคการศึกษานั้น อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิตได้โดย
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
๑๖.๔ เมื่อมีการจาแนกสภาพนิสิต และได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐
๑๖.๕ เมื่อเป็นนิสติ สภาพวิทยาทัณฑ์ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาถัดไปต่ากว่า ๑.๘๐ สองภาคการศึกษาที่
มีการจาแนกสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน
๑๖.๖ เมื่อเป็นนิสติ สภาพวิทยาทัณฑ์ ๔ ภาคการศึกษาทีม่ ีการจาแนกสภาพนิสติ ต่อเนื่องกันแล้วยังไม่พ้นสภาพ
วิทยาทัณฑ์
๑๖.๗ เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบ ๑๖ ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๒๐ ภาคการศึกษาสาหรับ
หลักสูตร ๕ ปี หรือ ๒๔ ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร ๖ ปี แล้วยังมีจานวนหน่วยกิตสอบได้ไม่ครบตามหลักสูตรหรือได้แต้มเฉลี่ย
สะสมต่ากว่า ๒.๐๐
๑๖.๘ เมื่อคณบดีสั่งให้พ้นสถานภาพการเป็นนิสติ ตามข้อ ๑๕
๑๖.๙ เมื่อกระทาผิดข้อบังคับหรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้พ้นสถานภาพการเป็น
นิสิต
๑๖.๑๐ ตาย
ข้อ ๑๗. ผู้มีสิทธิขอรับปริญญา
๑๗.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับปริญญา
นิสิตผูม้ ีสิทธิขอรับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
๑๗.๑.๑ เป็นนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
๑๗.๑.๒ มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ากว่า ๗ ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร ๔ ปี หรือไม่ต่ากว่า ๙ ภาค
การศึกษาสาหรับหลักสูตร ๕ ปี หรือไม่ต่ากว่า ๑๑ ภาคการศึกษาสาหรับหลักสูตร ๖ ปี เว้นแต่จะมีกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหลักสูตร
๑๗.๒ การขอรับปริญญา
นิสิตผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๗.๑ จะต้องยื่นคาร้องแสดงความจานงขอรับปริญญาต่อ
สานักงานการทะเบียนภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจไม่ได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น

- 358 ข้อ ๑๘. การให้ปริญญา
คณะกรรมการบริหารคณะที่นิสิตสังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณานิสิตซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประพฤติดี สมควรได้รับ
ปริญญา โดยเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาเมื่อสอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรและได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า ๒.๐๐
การได้รับปริญญาเกียรตินิยมให้เป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น
ผู้ที่คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบให้เป็นผู้สาเร็จการศึกษาภายในวันสุดท้ายของปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนดและ
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สาเร็จการศึกษาแล้ว ให้มีสิทธิขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้น
ข้อ ๑๙. การให้เหรียญรางวัล
นิสิตผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๙.๑ ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ
๑๙.๒ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงสุด ในบรรดาผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรและในปีการศึกษาเดียวกัน
การพิจารณาให้เหรียญรางวัลนี้ จะกระทาทุกสิ้นปีการศึกษา
ข้อ ๒๐. นิสิตต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือแนวปฏิบัติอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนงานที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๑. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ข้อปฏิบัติหรือเกณฑ์เพื่อ
ดาเนินการตามข้อบังคับนี้ได้
ในกรณีที่ต้องมีการตีความหรือมีปัญหาข้อขัดข้องในการดาเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยหรือสั่งการได้ตาม
สมควร
บทเฉพาะกาล
--------------ข้อ ๒๒. ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ข้อปฏิบัติ หรือเกณฑ์เพื่อดาเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้นา
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบของนิสิตชั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๒๓ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย
ข้อปฏิบัติของนิสิตในการสอบ พ.ศ.๒๕๒๕ ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ พ.ศ.
๒๕๒๕ และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องข้อปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ มาใช้บังคับโดย
อนุโลมเท่าทีไ่ ม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สุชาดา กีระนันทน์
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ฉ
ข้อบังคับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยม
พ.ศ. ๒๕๕๒
-----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญ ญั ติจุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ สภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗๑๙ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑.

ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ.๒๕๕๒”

ข้อ ๒.

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓.

ในข้อบังคับนี้
“คณะ” ให้หมายความรวมถึงส่วนงานที่มีการจัดการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตที่ศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี

ข้อ ๔.

นิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งจะได้ปริญญาเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า สาหรับหลักสูตร ๔ ปี
(๒) มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า สาหรับหลักสูตร ๕ ปี
(๓) มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า สาหรับหลักสูตร ๖ ปี
(๔) มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า สาหรับหลักสูตรปริญญาที่สองหรือภาคบัณฑิตซึ่งมี
กาหนดเวลาการศึกษา ๓ ปี

การนับระยะเวลาการศึกษาตามวรรคหนึ่งมิให้นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศด้วยทุนแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของนิสิต ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ
ข้อ ๕.

นิสิตผู้ที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะต้องสอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้แต้ม
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดได้สัญลักษณ์ F หรือ U

ข้อ ๖.

นิสิตผู้ที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะต้ องสอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้แต้ม
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดได้สัญลักษณ์ F หรือ U

ข้อ ๗.

คณะอาจกาหนดคุณสมบัติของนิสิตผู้ที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๔
ข้อ ๕ และข้อ ๖ ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีและจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๘.

ให้คณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการบริหารสานัก วิชาที่ นิสิตสังกั ด เป็นผู้พิจ ารณาเสนอชื่อนิสิตผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ ๙.

ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๐.

การให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่นิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในข้อบั งคับ มหาวิท ยาลัย ว่าด้วยการให้ ปริญ ญาเกี ย รตินิย มซึ่งใช้บั งคับ อยู่ ณ วันที่ นิสิต เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม) จรัส สุวรรณเวลา
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ฉ
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาชั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๖
-----------------------------โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับปริญญา
บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑สภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาชั้นปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชา
ระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สถาบันการศึกษาต่างประเทศ” หมายความว่า สถาบันการศึกษาชั้นสูงในต่างประเทศที่มีมาตรฐาน
การศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ขอโอนหน่วยกิตรายวิชา
๕.๑ มี ส ถานภาพเป็ น นิ สิ ตจุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย และต้ องไม่อ ยู่ในระหว่างถูกพั กการศึก ษา
ในขณะที่ไปศึกษาต่างประเทศ
๕.๒ ต้องศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษา และได้แต้มเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๕.๓ ต้องกลับมาศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
ข้อ ๖ เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการโอนหน่วยกิตรายวิชา
คณะกรรมการบริหารคณะเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติการโอนหน่วยกิตรายวิชาโดยคานึงถึงรายวิชาที่จะรับโอน
หน่ ว ยกิ ตว่าจะต้ องมี เนื้ อ หารายวิช าและเกณฑ์ การประเมิ น ผลอยู่ในมาตรฐานเดีย วกับ รายวิช าของจุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมีจานวนหน่วยกิตไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

- 361 ข้อ ๗ รายวิชาที่รับโอนหน่วยกิตต้องได้สัญลักษณ์ไม่ต่ากว่า C หรือเทียบเท่า และไม่นามาคิดแต้มเฉลี่ยสะสม
ยกเว้นโครงการความร่วมมือหรือโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีข้อกาหนด
ระบุไว้ชัดเจนว่าให้โอนหน่วยกิตและรายวิชาทั้งหมดและนามาคิดแต้มเฉลี่ยสะสมด้วย
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้คณะจัดทาเป็นประกาศต่อไป
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่ต้องมีการตีความหรือมีปัญหาในการดาเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยหรือสั่งการได้
ตามสมควร และในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นสภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับนี้ได้
ตามความจาเป็น

ประกาศ ณ วันที่ ๘

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงนาม)
สุชาดา กีระนันทน์
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ฉ
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาชั้นปริญญาตรีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรมีข้อบั งคับ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ยว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาชั้นปริญญาตรี
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาชั้นปริญญาตรี
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ กระเบี ยบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงว่าด้วยการโอนหน่วยกิต ระหว่าง
กัน
“การโอนหน่วยกิตรายวิชา” หมายความว่า การนาจานวนหน่วยกิตรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียน
เรียนและสอบผ่านตามเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษาอื่นไปเป็นส่วนหนึ่งของจานวนหน่วยกิตในหลักสูตรที่ศึกษาใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“คณะ” หมายความรวมถึง สานักวิชา วิทยาลัย สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีนิ สิตใน
สังกัด
“คณะกรรมการบริ ห ารคณะ” หมายความรวมถึ ง คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิช า วิท ยาลั ย
สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีนิสิตในสังกัด
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ขอโอนหน่วยกิตรายวิชา
๕.๑ มีสถานภาพเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและต้องไม่อยู่ในระหว่ างลาพักหรือถูกสั่งพัก
การศึกษา
๕.๒ ต้องศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย ๒ ภาคการศึกษา และได้แต้มเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๕.๓ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสาเร็จ
การศึกษา
ทั้งนี้ คณะอาจกาหนดคุณสมบัติอื่นของผู้ขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

- 363 ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการบริหารคณะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้นิสิตไปศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
โดยอาจอนุมัติให้นิสิตเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นควบคู่กับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาเดียวกัน หรือเรียนรายวิชาเฉพาะแต่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้
ให้แจ้งผลการพิจารณาต่อสานักงานการทะเบียน
ข้อ ๗ เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการโอนหน่วยกิตรายวิชา
ให้คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติการโอนหน่วยกิตรายวิชา โดยคานึงถึงรายวิชาที่จะรับโอนหน่วย
กิตว่าจะต้องมีเนื้อหารายวิชาเทียบเท่าและเกณฑ์การประเมินผลได้มาตรฐาน และมีจานวนหน่วยกิตไม่เกิน ๑ ใน ๖
ของหน่วยกิตรายวิชารวมตลอดหลักสูตรที่ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ รายวิชาที่รับโอนหน่วยกิตต้องได้สัญลักษณ์ไม่ต่ากว่า C หรือเทียบเท่าและไม่นามาคิดแต้มเฉลี่ยสะสม
โดยให้ประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S
ข้อ ๙ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีมีอานาจวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ได้ โดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่ต้องมีการตีความหรือมีปัญหาในการดาเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยหรือสั่งการได้
ตามสมควร และในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นสภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับนี้ได้
ตามความจาเป็น
ประกาศ ณ วันที่ ๘

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงนาม)
สุชาดา กีระนันทน์
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประเมินเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕)
-----------------------------------------เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญา
แพทยศาสตรบั ณ ฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จึงเห็ นสมควรให้ กาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕ ไว้ดังนี้
๑. การประเมินเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่
๑.๑ การประเมินความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Science)
๑.๒ การประเมินความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Science)
๑.๓ การประเมินสมรรถนะทางคลินิก (Clinical Competency)
๑.๔ การประเมินทักษะทางปัญญาขั้นสูง (Higher Order Thinking)
๑.๕ การประเมินแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
๒. การประเมินความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จัดสอบปีละ ๒ ครั้ง สาหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ) ของระยะที่ ๒ ครบตามหลักสูตร
๓. การประเมินความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จัดสอบปีละ ๒ ครั้ง สาหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียน
กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) ของระยะที่ ๓ ครบตามหลักสูตร
๔. การประเมิ น สมรรถนะทางคลิ นิ ก จัดสอบส าหรับผู้ ที่ส อบผ่ านการประเมิน ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์ พื้น ฐานและการประเมิน ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกแล้ว และได้ลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิช าชีพ
(บังคับ) ในระยะที่ ๔ แล้ว
๕. การประเมินทักษะทางปัญญาขั้นสูง จัดสอบปีละ ๒ ครั้ง สาหรับผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและการประเมินความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกแล้วและได้ลงทะเบียนเรียนกลุ่ม
วิชาชีพ (บังคับ) ในระยะที่ ๔ แล้ว
๖. การประเมิน แฟ้ม สะสมงาน เป็นการประเมินคุณ ลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร จะจัดให้มีการประเมินตามที่จะแจ้งให้ทราบ
๗. ผู้ มี สิ ท ธิข อรั บ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จะต้ อ งสอบผ่ านในข้ อ ๒ ข้ อ ๓ ข้ อ ๔ ข้ อ ๕ และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมงาน
๘. ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงนาม)
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน
---------------------------------------------------ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กาหนดให้การประเมินแฟ้มสะสมงานเป็นส่วนหนึ่งของการสอบเพื่อ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕)
โดยที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่าการสอบวัดความรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (CU-TEP) สาหรับนิสิต
แพทย์ ชั้น ปี ที่ ๑ และชั้ น ปี ที่ ๓ ซึ่ งจั ด โดยศู น ย์ ก ารศึ ก ษาทั่ ว ไป เป็ น การแสดงให้ เห็ น ถึ ง การพั ฒ นาความรู้ และทั กษะด้ านภาษา
ซึ่งสอดคล้องกั บการบรรลุ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสู ตร ข้ อที่ ๑๑ (การพั ฒ นาตนเองเชิ งวิ ชาชี พ และเชิงปั จ เจกบุ ค คล) จึ ง
เห็นสมควรให้ถือว่า การสอบวัดความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (CU-TEP) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินแฟ้มสะสมงาน
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับสาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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ว่าด้วย การร้องทุกข์ อุทธรณ์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ อุทธรณ์

ของนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๕
-----------------------------------------------------เพื่อให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับความเดือนร้อนเสียหายจากประกาศ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดของบุคลากร
หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายอย่างเป็นธรรม และเพื่อเป็นการลดปริมาณข้อพิพาททาง
ปกครองของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ สภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖๓๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงอนุมัติให้มีระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑.
ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการร้องทุกข์ อุทธรณ์ และการพิจารณาเรื่องร้อง
ทุกข์ อุทธรณ์ของนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๕”
ข้อ ๒.

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓.

ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“บุคลากร”
หมายถึง ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัย
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิต
ข้อ ๔.
ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
ข้อ ๕. นิสิตผู้ใดเห็นว่าบุคลากรใช้อานาจหน้าที่หรือกระทาการใด ๆ ต่อตนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการเรียนการสอน นิสติ ผูน้ ั้นอาจร้องทุกข์ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๖. เมื่อนิสิตกรณีตามข้อ ๕ และนิสิตผู้นั้นประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรดังกล่าวเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลในการใช้อานาจหน้าที่ หรือในการกระทาการดังกล่า ว ตลอดจนให้นิสิต
สามารถชี้แจง แสดงพยานหลักฐานเพื่อโต้แย้งการใช้อานาจหน้าที่ หรือการกระทาการนั้นได้
ข้อ ๗. นิสิตผู้ใดถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งได้โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๘. ในการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์นั้น ให้นิสิตทาคาร้องทุกข์หรืออุทธรณ์เป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของตนโดยยื่นต่อ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานซึ่งเกิดกรณีตามข้อ ๕ หรือยื่นต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
ห้ามมิให้นิสิตร้องทุกข์หรืออุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งร้องทุกข์หรืออุทธรณ์แทนตน
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(๑) พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ทาให้นิสิตเห็นว่าบุคลากรดังกล่าวใช้อานาจหน้าที่หรือกระทาการใด ๆ ต่อตนโดยไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย หรือตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการเรียนการสอน และ
(๒) ความประสงค์ของนิสิต
ในกรณีที่นิสิตมีพยานหรือหลักฐานที่จะใช้แสดงประกอบการร้องทุกข์ของตน ให้นิสิตระบุในคาร้องทุกข์ด้วย
ข้อ ๑๐. ให้นิสิตร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานซึ่งเกิดกรณีตามข้อ ๕
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
หากนิสิตยังไม่พอใจกับผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาตามวรรคสอง หรือผู้บังคับบัญชามิได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายในกาหนด ให้นิสิตอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการได้
ข้อ ๑๑. คาอุทธรณ์นั้นต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อโต้แย้งคาสั่งลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาข้อกฎหมาย หรือในการใช้ดุลพินิจ
(๒) เหตุผลประกอบข้อโต้แย้งนั้น และ
(๓) คาขออุทธรณ์
ในกรณีที่นิสิตมีพยานหรือหลักฐานที่จะใช้แสดงประกอบข้อโต้แย้งของตน ให้นิสิตระบุในคาอุทธรณ์ด้วย
หมวด ๒
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิต
ข้อ ๑๒. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของ
นิสิต” ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หนึ่งคนเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จานวนสองคน โดยหนึ่ งคนเป็ น รองประธาน และอี กหนึ่ งคนเป็ น กรรมการ รองอธิก ารบดีที่ อ ธิก ารบดี ม อบหม ายหนึ่ งคน
ประธานสภาคณาจารย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีคณะจิตวิทยา นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้แทนนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตหนึ่งคน และผู้แทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอีกหนึ่งคน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจาก
สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ
ให้หัวหน้างานนิติการเป็นเลขานุการและเจ้าหน้าที่ที่สานักงานนิสิตสัมพันธ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งสองปี
ข้อ ๑๓. การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธาน
หากกรรมการผู้ใดมีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่กาลังพิจารณาอยู่นั้น ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นทาการ
พิจารณาและลงมติในเรื่องดังกล่าว
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๔. ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจหน้าที่
ในการดาเนินการอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

- 368 ข้อ ๑๕. ให้คณะกรรมการมีอานาจตรวจสอบข้อเท็จจริง แสวงหาพยานหลักฐานหรือเรียกบุคลากรหรือนิสิตมาให้การ
ต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการไม่จาต้องผูกพันตามคาร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์หรือพยานหลักฐานใด ๆ
ของนิสิต
ข้อ ๑๖. ในการพิจารณาเรื่องร้ องทุ กข์หรืออุท ธรณ์ นั้น ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิ บัติราชการทาง
ปกครองโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๗. ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์แล้วแต่กรณีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว
กรณีมีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีกได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๘. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการมีมติได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ยกคาร้องทุกข์หรือคาอุทธรณ์นั้น ในกรณีที่เห็นว่าการใช้อานาจหน้าที่หรือการกระทาของบุคลากร หรือ
คาสั่งลงโทษดังกล่าวแล้วแต่กรณีมีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว
(๒) ให้เพิกถอน หรือยกเลิก คาสั่งหรือการกระทาใด ๆ ของบุคลากร ในกรณีที่เห็นว่าคาสั่งหรือการกระทาดังกล่าว
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) ให้เพิ่มโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ ในกรณีที่เห็นว่าคาสั่งลงโทษไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย หรือมีลักษณะไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม
(๔) ให้บุคลากรกระทาการใด ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามควรแก่กรณี
(๕) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามควรแก่กรณี
มติของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๙. เมื่อคณะกรรมการมีมติตามข้อ ๑๘ แล้วให้อธิการบดีมีคาสั่งหรือดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้นโดยทันที
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น อธิการบดีอาจรอให้มีการรับรองรายงานการประชุมก่อนการดาเนินการตามวรรค
หนึ่งก็ได้
ข้อ ๒๐. เมื่ออธิการบดีได้ดาเนินการตามข้อ ๑๙ แล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังนิสิตผู้ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์แล้วแต่กรณี
โดยทันที
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑. ให้เรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิตซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้จะมีผลใช้บังคับ และยังพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จ เป็นเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ ตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ์ดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงนาม)
จรัส สุวรรณเวลา
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ช
เอกสารแสดงความร่วมมือการเป็นสถาบันร่วมผลิต
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ – สภากาชาดไทย

*หมายเหตุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับโอนกิจการทั้งหมด ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้างและเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปเป็นของคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510
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ภาคผนวก ง
ข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสถาบันร่วมผลิต
กระทรวงสาธารณสุข - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ง
ข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสถาบันร่วมผลิต
กองทัพอากาศ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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